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มีคณะวิชาทั้งหมด  22  คณะ คือ  คณะครุศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะพาณิชยศาสตร-
และการบัญชี    คณะแพทยศาสตร    คณะเภสัชศาสตร    คณะรัฐศาสตร    คณะวิทยาศาสตร    คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะศิลปกรรมศาสตร    คณะเศรษฐศาสตร  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะสหเวชศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร   คณะอักษรศาสตร   วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย    บัณฑิตวิทยาลัย    และวิทยาลัยการสาธารณสุข

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ   ท.1  ขั้น  4,100  บาท
2. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท
3. ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอรไซแอนด หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท. 2

 ขั้น  5,180  บาท
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท
5. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3 

 ขั้น  7,040  บาท
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,720  บาท
8. ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชานิวเคลียรเทคโนโลยี หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือนดังนี้

8.1 ผูมีพื้นความรู วศ.บ. ทุกสาขา/วท.บ. ทุกสาขา/ กศ.บ. สาขาเคมีและสาขาฟสิกส ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท
8.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,720  บาท

  9. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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10. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือน
       ไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
12. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4 

ขั้น  7,780  บาท
13. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190  บาท
14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
15. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 

ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190  บาท
16. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4

ขั้น  7,780  บาท
17. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190  บาท
18. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป หรือเปนทันตแพทยประจําโรงพยาบาล

ของรัฐ 2 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
19. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4

ขั้น  8,610  บาท
20. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4

ขั้น  8,610  บาท
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21. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ปฏิบัติงาน 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท

22. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท

23. ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,040  บาท
24. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,040  บาท
25. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาชองปาก หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้

25.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท 
25.2 ผูมีพื้นความรู ท.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท

26. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร และสาขาวิชาอายุรศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน 
ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
26.1 ผูมีพื้นความรู พ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท 
26.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,040  บาท

27. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาปรสิตวิทยาทาง-
การแพทย สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
27.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
27.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190  บาท
27.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
27.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,040  บาท
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28. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
28.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
28.2 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
28.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ และ ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,040  บาท

29. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
29.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
29.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190  บาท
29.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
29.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  9,040  บาท

30. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
30.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
30.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190  บาท
30.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ./ท.บ. (หลักสูตรเดิม) /สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท
30.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และไดฝกหัดงานแลวตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4 ขั้น  9,040  บาท

31. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุสัตว สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว และ
สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
31.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
31.2 ผูมีพื้นความรู สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท

32. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 8,610 บาท
33. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5   ขั้น  10,600  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

วิชาเอกชีววิทยา
การศึกษา,ชีววิทยา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

การศึกษา, มนุษยศาสตร, 
ภาษาฝรั่งเศส

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 

วิชาเอกชีววิทยา
การศึกษา, ชีววิทยา เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกฟสิกส

การศึกษา, ฟสิกส เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกเคมี

การศึกษา, เคมี เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

คณะครุศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 

วิชาเอกสุขศึกษา
การศึกษา, สุขศึกษา เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกประชากรศึกษา

การศึกษา, ประชากรศาสตร, 
ประชากรศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกประวัติศาสตร

การศึกษา, ประวัติศาสตร เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกภูมิศาสตร

การศึกษา, ภูมิศาสตร เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป

การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกภาษาเยอรมัน

การศึกษา, มนุษยศาสตร, 
ภาษาเยอรมัน

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกการสอนเด็กพิเศษ

การศึกษา, การสอนเด็กพิเศษ เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 

วิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นสูง
การศึกษา, มนุษยศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 
วิชาเอกคณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

19 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 
วิชาเอกสุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

21 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษา, ภาษาอังกฤษ เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

22 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 
วิชาเอกภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา เลือกเรียนวิชาเอกแบบผสม

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

25 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

26 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกภาษาไทย

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา-
และแนะแนว

การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

28 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิชาเอกบริการสื่อการศึกษา

การศึกษา, บริการสื่อการศึกษา

29 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

30 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกหองสมุดโรงเรียน

การศึกษา, บรรณารักษศาสตร

31 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป

การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
32 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

วิชาเอกคณิตศาสตร
การศึกษา, คณิตศาสตร

33 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป

34 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 วิชาเอกสุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

35 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกประชากรศึกษา

การศึกษา, ประชากรศาสตร,
ประชากรศึกษา

36 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกคณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

37 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษา, มนุษยศาสตร
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

38 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอก-โท 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

39 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกธุรกิจ

การศึกษา, บริหารธุรกิจ,
พาณิชยศาสตร, ธุรกิจ

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

40 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกดนตรี

การศึกษา, ดนตรี สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ   

วิชาเอกศิลปศึกษาและ-
อุตสาหกรรมศิลป

การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

42 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกศิลปศึกษา

การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

43 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกพลศึกษา

การศึกษา, พลศึกษา สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

44 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา-
และแนะแนว

การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

45 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกบริการสื่อการศึกษา

การศึกษา, บริการสื่อการศึกษา เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

46 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

47 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกหองสมุดโรงเรียน

การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

48 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา, สังคมศึกษา สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

จฬ. - 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
49 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรกายภาพ-

ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษา

50 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนอุตสาหกรรมศิลประดับ-
มัธยมศึกษา

การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป

51 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา การศึกษา, ดุริยศิลป
52 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หองสมุดโรงเรียน การศึกษา, บรรณารักษศาสตร

53 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน-
ภาษาตางประเทศ

การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

54 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาเยอรมันเปน-
ภาษาตางประเทศ

การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน

55 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาฝรั่งเศสเปน-
ภาษาตางประเทศ

การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส

56 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปการชาง การศึกษา, ครุศาสตรสาขาศิลปการชาง
57 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, ชีววิทยา
58 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม,

ครุศาสตรสาขาศิลปศึกษา
59 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, เคมี
60 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
61 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรชีวภาพระดับ-

มัธยมศึกษา
การศึกษา

62 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรทั่วไประดับ-
มัธยมศึกษา

การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป

63 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตร
64 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนธุรกิจระดับมัธยมศึกษา การศึกษา
65 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษา
66 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย การศึกษา
67 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนระดับประถมศึกษาตอนตน การศึกษา
68 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อนุบาลศึกษา การศึกษา
69 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 

วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา
การศึกษา, คอมพิวเตอรการศึกษา

70 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา 
วิชาเอกภาษาไทย

การศึกษา, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย

เลือกเรียนวิชาเอกแบบเอกคู  
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

71 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
72 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, ฟสิกส
73 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
74 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
75 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
76 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรี การศึกษา, ดุริยศิลป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
77 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน
78 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
79 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
80 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
81 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การพยาบาลศึกษา การศึกษา, การพยาบาลศึกษา
82 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมสามัญศึกษา การศึกษา, มัธยมสามัญศึกษา
83 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
84 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมอาชีวศึกษา การศึกษา, มัธยมอาชีวศึกษา
85 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา
86 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาอรูปนัย การศึกษา, การศึกษาอรูปนัย
87 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนเด็กพิเศษ การศึกษา, การสอนเด็กพิเศษ
88 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
89 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต โสตทัศนศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,

เทคโนโลยีทางการศึกษา
90 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
91 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา การศึกษา, จิตวิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
92 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา 

วิชาเอกประถมศึกษา
การศึกษา, ประถมศึกษา ศึกษาแบบเอกเดียว 

สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

93 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา การศึกษา, ทางอื่น ๆ ตามวิชาเอก ศึกษาแบบเอกเดียวและเอกคู 
มี 10  วิชาเอก 
ศึกษาแบบเอกคู  มี  4  วิชาเอก
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

94 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา, ทางอื่นๆ ตามวิชาเอก ศึกษาแบบเอกคูและเลือกวิชาเอกอีก 1 
วิชาเอก  มี  9  วิชาเอก 
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

95 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ การศึกษา, ทางอื่น ๆ ตามวิชาเอก ศึกษาแบบเอกเดียว มี 5 วิชาเอก
สาขาวิชาและวิชาเอกจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

96 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกสุขศึกษา

การศึกษา, สุขศึกษา

97 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) พยาบาล การศึกษา, การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
พยาบาล (มศ.3 + 3 ป) ประสบการณ
ทํางาน 2 ป  และมีพื้น มศ.5  รับรองเพียง
5 รุน ตามหลักสูตร (2508)
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98 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
99 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

พยาบาล (มศ.3 + 3 ป) ประสบการณ
ทํางาน 2 ป  และมีพื้น มศ.5  รับรองเพียง
5 รุน ตามหลักสูตร (2508)

100 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) บริหารการพยาบาลศึกษา การศึกษา, การพยาบาล,
บริหารการพยาบาลศึกษา

หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
พยาบาล (มศ.3 + 3 ป) ประสบการณ
ทํางาน 2 ป  และมีพื้น มศ.5  รับรองเพียง
5 รุน ตามหลักสูตร (2508)

101 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ภาษาไทย ภาษาไทย
102 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร การศึกษา, 

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
103 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา
104 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, บริหารการศึกษา
105 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย
106 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน-

ภาษาตางประเทศ
การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ-
เปนภาษาตางประเทศ

107 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา
108 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต โสตทัศนศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,

เทคโนโลยีทางการศึกษา
109 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา
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110 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร การศึกษา, การศึกษาวิทยาศาสตร สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
111 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาคณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร

การศึกษาคณิตศาสตร,
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

112 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต อุดมศึกษา การศึกษา, อุดมศึกษา
113 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย
114 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา
115 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
116 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สถิติการศึกษา การศึกษา, สถิติ, สถิติการศึกษา
117 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต พื้นฐานการศึกษา การศึกษา, พื้นฐานการศึกษา สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
118 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา การศึกษา, วิจัยการศึกษา
119 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม การศึกษา, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
120 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา (จิตวิทยาการศึกษาและ-

แนะแนวการศึกษา)
การศึกษา, จิตวิทยา

121 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การศึกษา, การบริหาร,
การบริหารการพยาบาล

122 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา,
การศึกษานอกระบบโรงเรียน

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียน-
ผลการศึกษา

123 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา,
การวัดและประเมินผลการศึกษา

124 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
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125 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา
126 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ,

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
127 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเยอรมัน การศึกษา, ภาษาเยอรมัน
128 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษา
129 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
130 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ
131 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต อุดมศึกษา การศึกษา, อุดมศึกษา
132 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
133 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา
134 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
135 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
136 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา,

การวัดและประเมินผลการศึกษา
137 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา

 1 * ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย - ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตป 2536 

เปนตนไป

คณะทันตแพทยศาสตร
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 3 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ปริทันตวิทยา (วิทยาเปริโอดอนต) ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 
(ปริทันตวิทยา)

 4 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร,
วิทยาเอนโดดอนต

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(วิทยาเอนโดดอนต)

 5 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 6 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 7 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตรังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ทันตรังสีวิทยา เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 8 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมประดิษฐ

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(ทันตกรรมประดิษฐ)

 9 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมหัตถการ

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

  10 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ศัลยศาสตรชองปาก 
(ทันตศัลยศาสตร)

ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปาก

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
(ศัลยศาสตรชองปาก)
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 11 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร,

เวชศาสตรชองปาก
(ท.บ. +  ปฏิบัติงาน 1 ป  +  1 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

 12 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมหัตถการ

(ท.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

 13 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมประดิษฐ

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

 14 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร,
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

(ท.บ. +  ปฏิบัติงาน 1 ป  +  1 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

 15 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมบดเคี้ยว

(ท.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1 ป)

 16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยาชองปากและใบหนา ทันตแพทยศาสตร,
รังสีวิทยาชองปากและใบหนา

(ท.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1 ป)

 17 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน

 18 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ (ท.บ. +  2 ป)

 19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุขศาสตร ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุขศาสตร, (ท.บ. +  2 ป)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2545
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  20 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ชีววิทยาชองปาก หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
  21 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตศาสตร ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตศาสตร (ท.บ. +  2 ป)
  22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก (ท.บ. +  2 ป)

23 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต - กฎหมาย

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมาย, กฎหมายเศรษฐกิจ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตรและภาพนิ่ง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การภาพยนตรและภาพนิ่ง

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร, การหนังสือพิมพ

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การกระจายเสียง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การกระจายเสียง

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

จฬ. - 20
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6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,

สื่อสารการแสดง
7 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วาทวิทยา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วาทวิทยา
8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
9 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
10 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา
11 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,

วารสารศาสตร, การหนังสือพิมพ
12 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
13 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรพัฒนาการ นิเทศศาสตร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ
14 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วาทวิทยา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วาทวิทยา
15 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การบริหารการพยาบาล
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลศึกษา การพยาบาลศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล, 
การจัดการทรัพยากรบุคคล

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
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2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการดานการผลิตและ-

การดําเนินงาน
บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 
การจัดการดานการผลิตและการดําเนินงาน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการขนสงระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
การจัดการขนสงระหวางประเทศ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ,
การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการจัดการ บริหารธุรกิจ,
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด, การตลาดระหวางประเทศ

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
บริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการเชิงปริมาณ บริหารธุรกิจ, การจัดการ,
การจัดการเชิงปริมาณ

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บุคลากร บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
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13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การผลิต บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การผลิต เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต พาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

พาณิชยนาวี
เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การธนาคารและการเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การธนาคารและการเงิน

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด, การตลาดทั่วไป

เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ , พาณิชยศาสตร, การจัดการ, 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ)

18 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี
19 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การธนาคารและการเงิน การบัญชี, การธนาคารและการเงิน
20 ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัญชีตนทุน การบัญชี, บัญชีตนทุน
21 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี สาขาวิชาจะปราฏในระเบียนผลการศึกษา
22 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การตนทุน การบัญชี, การตนทุน สาขาวิชาจะปราฏในระเบียนผลการศึกษา
23 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชี,

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาวิชาจะปราฏในระเบียนผลการศึกษา

24 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ,
การจัดการโรงแรม
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25 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต การพาณิชย พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ,

การพาณิชย
26 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต การสถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
27 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต การสถิติคณิตศาสตร สถิติ, สถิติคณิตศาสตร
28 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต การประมวลผลขอมูลดวย

เครื่องคอมพิวเตอร
สถิติ

29 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต - สถิติ
30 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
31 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
32 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต สถิติคณิตศาสตร สถิติ, สถิติคณิตศาสตร
33 ปริญญาสถิติศาสตรบัณฑิต ประกันภัย สถิติ, ประกันภัย
34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การสอบบัญชี) การสอบบัญชี การสอบบัญชี (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิชาการสอบบัญชี

35 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
36 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
37 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
38 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน
39 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การดําเนินงานและวิเคราะหเชิงปริมาณ บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การบริหาร, 
การดําเนินงานและวิเคราะหเชิงปริมาณ
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40 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต องคการและทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การบริหาร, บริหารงานบุคคล, 
องคการและทรัพยากรมนุษย

41 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต การธนาคารและการเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การธนาคารและการเงิน

42 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต การบัญชีตนทุน การบัญชี, การบัญชีตนทุน เดิมชื่อสาขาวิชาการตนทุน 
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

43 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีการเงิน การบัญชี, การบัญชีการเงิน
44 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบริหาร การบัญชี, การบัญชีบริหาร
45 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การตลาด พาณิชยศาสตร, การตลาด
46 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต พาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ
47 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป พาณิชยศาสตร, การบริหาร,

การจัดการทั่วไป
48 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต บุคลากร พาณิชยศาสตร, การบริหาร, บุคลากร
49 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงปริมาณ พาณิชยศาสตร, การจัดการเชิงปริมาณ
50 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต การตนทุน การบัญชี เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการบัญชีตนทุน
51 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, สถิติ
52 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
53 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย การประกันภัย
54 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน พาณิชยศาสตร, การเงิน
55 ปริญญาสถิติศาสตรมหาบัณฑิต - สถิติ
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56 ปริญญาบัญชีดุษฏีบัณฑิต - บัญชี
57 ปริญญาบัญชีดุษฏีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี
58 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
59 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ โครงการรวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  1 * ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร หลักสูตร 7 ป(หลักสูตร 6 ป+แพทยฝกหัด1 ป)
หรือ หลักสูตร 6 ป 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย, วิทยาศาสตรการแพทย
  3 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, พยาธิวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 4 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 5 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, รังสีวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

คณะแพทยศาสตร
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 6 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
อายุรศาสตร แพทยศาสตร, อายุรศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 7 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จักษุวิทยา แพทยศาสตร, จักษุวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 8 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร, โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 9 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 10 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 11 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 12 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)
เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
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 13 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
เวชศาสตรทั่วไป (เวชปฏิบัติทั่วไป) แพทยศาสตร, เวชศาสตรทั่วไป (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป)

เปลี่ยนชื่อเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 14 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, พยาธิวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 15 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 17 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร, อายุรศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 18 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร, จักษุวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 19 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร, นิติเวชศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 20 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, รังสีวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 21 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร, โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 22 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )
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 23 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 24 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 25 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป (พ.บ. +  ใบประกอบฯ  +  1  ป )

 26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
 27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา, เวชศาสตรการกีฬา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
  28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรชุมชน สาธารณสุขศาสตร, เวชศาสตรชุมชน หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
 29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
 30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตร แพทยศาสตร, อายุรศาสตร หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )

 32 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยาทางการแพทย ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
ปรสิตวิทยาทางการแพทย

หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพจิต สุขภาพจิต
 34 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ หลักสูตร 2 ป / หลักสูตรนานาชาติ

(รับหลายพื้นฐาน * )
35 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตร อายุรศาสตร

คณะเภสัชศาสตร
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1 * ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษา-

ตอนปลาย)
2 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก เภสัชศาสตร,

เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก
(ภ.บ. +  1  ป)

3 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม (ภ.บ. +  1  ป)
4 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชสรีรวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชสรีรวิทยา หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
5 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
6 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา เภสัชศาสตร, จุลชีววิทยา (ภ.บ. +  2  ป)

หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
7 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อาหารเคมี เภสัชศาสตร, การอาหาร, อาหารเคมี หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
8 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา 

แขนงวิชาเภสัชผลิตภัณฑทาง-
จุลชีววิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา,
จุลชีววิทยา,
เภสัชผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา

เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจุลชีววิทยา  
สาขาวิชาและแขนงวิชาจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

9 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชพฤกษศาสตร เภสัชศาสตร, เภสัชพฤกษศาสตร หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
10 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
11 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
12 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
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13 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา 

แขนงวิชาการควบคุมเภสัช-
ผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา

เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา,
จุลชีววิทยา,
การควบคุมเภสัชผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยา

เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาและแขนงวิชาจะปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา

14 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม หลักสูตรเดิมของ ม.มหิดล (พ.ศ.2515)
15 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อาหารเคมีและโภชนศาสตร-

ทางการแพทย
เภสัชศาสตร, 
อาหารเคมีและโภชนศาสตรทางการแพทย

(ภ.บ. +  2  ป)

16 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )
17 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ วิทยาศาสตร,

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
20 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตรชีวภาพ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง
3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ
4 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร, การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การคลัง รัฐศาสตร, การคลัง
6 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิตแผนก-

การปกครอง
การบริหาร รัฐศาสตร, การบริหาร

คณะรัฐศาสตร
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7 ปริญญาสังคมวิทยาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สังคมวิทยาดานประชากรศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,

สังคมวิทยาดานประชากรศาสตร
9 ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต - มานุษยวิทยา

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
12 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ
13 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง
14 ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต ประชากรศาสตร สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,

ประชากรศาสตร
15 ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สังคมวิทยา สังคมวิทยา
16 ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห
17 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต - รัฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทางภาพถายและ-

เทคโนโลยีทางการพิมพ
การพิมพ, ภาพถาย,
วิทยาศาสตรทางภาพถายและ-
เทคโนโลยีทางการพิมพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตร
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีทางอาหาร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, สัตววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร เคมีเทคนิค, วัสดุศาสตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล ชีววิทยา, วิทยาศาสตรทางทะเล
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีวิศวกรรม เคมี, วิศวกรรมเคมี, เคมีวิศวกรรม
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหารและ-

เทคโนโลยีทางชีวภาพ 
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีทางอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหารและ-
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เลือกสาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ
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20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีเทคนิค 

วิชาเอก Chemical Engineering
วิศวกรรมเคมี, เคมีเทคนิค

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีเทคนิค เคมี, เคมีเทคนิค
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีเทคนิค 

วิชาเอกเทคโนโลยีทางอาหาร
เคมีเทคนิค

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีเทคนิค 

วิชาเอก Ceramic Technology
วัสดุศาสตร, เคมีเทคนิค

25 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ฟสิกสออปติกส ฟสิกส
  26 * ประกาศนียบัตรชั้นสูง นิวเคลียรเทคโนโลยี นิวเคลียรเทคโนโลยี หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

(รับหลายพื้นฐาน * ) 
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกต-

และเทคโนโลยีสิ่งทอ
วัสดุศาสตร, วิทยาศาสตรพอลิเมอร-
ประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรทางทะเล
  31 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย (รับหลายพื้นฐาน * )

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร
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  34 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปโตรเคมี ปโตรเคมี
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรโพลิเมอร วิทยาศาสตรโพลิเมอร
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา 

แขนงวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเทคนิค เคมี, เคมีเทคนิค
42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส (ฟสิกสนิวเคลียร) ฟสิกส, ฟสิกสนิวเคลียร, 

นิวเคลียรฟสิกส
44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร พฤกษศาสตร, ชีววิทยา
46 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, 

วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

47 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมุทรศาสตรสกายะและเคมี เคมี, สมุทรศาสตรสกายะและเคมี
48 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา ชีววิทยา, สัตวศาสตร, สัตววิทยา
49 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีทางภาพ

จฬ. - 35



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
50 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคณนา คณิตศาสตร, วิทยาการคณนา
51 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิก วัสดุศาสตร, เทคโนโลยีเซรามิก
52 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
53 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ชีววิทยา, จุลชีววิทยา,

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
54 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
55 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
56 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา
57 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรทางทะเล
58 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี
59 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
60 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
61 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมีเทคนิค เคมี, เคมีเทคนิค
62 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร การอาหาร, เทคโนโลยีทางอาหาร
63 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

  1 * ประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอรไซแอนด - คอมพิวเตอรไซแอนด หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(หลักสูตรที่รับรองกอนป พ.ศ.2518)

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 

(วิชาเอก Transportation)
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา, 
วิศวกรรมการขนสง

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมโทรคมนาคม,
วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสุขาภิบาล
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสํารวจ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 
(วิศวกรรมเคมีอุตสาหการ)

วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหกรรมเคมี, เคมีเทคนิค

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 
(วิชาเอก Hydraulic)

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมชลประทาน

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร,

วิศวกรรมธรณีวิทยาเหมืองแร
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
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16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ, 

เคมีเทคนิค
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 

(วิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม)
วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหกรรมโรงงาน

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมยานยนต
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเรือ
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
25 ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
26 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง  
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 22 มิถุนายน 2538

27 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมสุขาภิบาล

(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูง  
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
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28 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร, 

วิศวกรรมความปลอดภัย
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2544 
เปนตนไป

29 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
30 ประกาศนียบัตรบัณฑิต นิวเคลียรเทคโนโลยี นิวเคลียรเทคโนโลยี (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิวเคลียรเทคโนโลยี นิวเคลียรเทคโนโลยี
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี,

เคมีเทคนิค,
36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมแหลงน้ํา
38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสุขาภิบาล
43 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีโพลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีโพลิเมอร
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44 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมนิวเคลียร,

นิวเคลียรเทคโนโลยี
45 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสํารวจ
46 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
47 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีปโตรเคมี วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีปโตรเคมี
48 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
49 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
50 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
51 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
52 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
53 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
54 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมแหลงน้ํา
55 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมนิวเคลียร

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นฤมิตศิลป ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป ศิลปกรรม, ดุริยางศิลป สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป ศิลปกรรม, ศิลปการละคร, นาฏศิลป สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป 

วิชาเอกดุริยางคศิลปตะวันตก
ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป, 
ดุริยางคศิลปตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นฤมิตศิลป ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป
7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป
8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นาฏยศิลปไทย ศิลปการละคร, นาฏยศิลปไทย
9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคไทย ดุริยางคศิลป, ดุริยางคไทย

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร, การคลัง, 

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรพัฒนาการ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรพัฒนาการ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร,

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห เศรษฐศาสตร,

เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรทฤษฎี เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรทฤษฎี
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสาธารณสุข เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร, การคลัง,

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม,
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและ-
ทรัพยากรธรรมชาติ

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรและการเงิน-

ระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ)
เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร,
เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

(หลักสูตรนานาชาติ)

12 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
13 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
14 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)

1 ปริญญาการออกแบบอุตสาหกรรม-
บัณฑิต

- การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2 ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร,
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เดิมชื่อสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ผังเมือง ผังเมือง (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
4 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
5 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม สถาปตยกรรมศาสตร,

ออกแบบผลิตภัณฑ, ศิลปกรรม,
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
7 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร,สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต - เคหพัฒนศาสตร (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
9 ปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิต - ผังเมือง (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

10 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-
มหาบัณฑิต

การวางผังเมือง ผังเมือง, การวางผังเมือง (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เริ่มใชปการศึกษา 2528 
เดิมชื่อปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต

11 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-
มหาบัณฑิต

การวางแผนภาค ผังเมือง, การวางแผนภาค (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
เริ่มใชปการศึกษา 2528 
เดิมชื่อปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต

12 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

13 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต

เคหการ สถาปตยกรรมศาสตร, เคหการ (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

14 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต

- สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

15 ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎี-
บัณฑิต

การวางแผนภาคและเมือง การวางแผนภาคและเมือง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, เทคนิคการแพทย

คณะสหเวชศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สัตวศาสตร

 2 * ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - สัตวแพทยศาสตร เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การปรับปรุงพันธุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
4 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทยสาธารณสุข สัตวแพทยสาธารณสุข หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
5 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาการสัตว สรีรวิทยาการสัตว หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
6 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
7 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสืบพันธุสัตว สัตวแพทยศาสตร, วิทยาการสืบพันธุสัตว (สพ.บ. +  2  ป)
8 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย สัตวแพทยศาสตร, 

ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย
(สพ.บ. +  2  ป)

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาบาลีและสันสกฤต

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาสเปน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาสเปน

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

3 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

4 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนกลาง อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาจีนกลาง

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

คณะอักษรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

6 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ปรัชญา

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

7 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

8 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปการละคร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ศิลปการละคร

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

9 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

10 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาอิตาเลียน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอิตาเลียน

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

11 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สารนิเทศศึกษา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, สารนิเทศศึกษา

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

12 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

13 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

14 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

บรรณารักษศาสตร
16 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, คณิตศาสตร
17 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาบาลีและสันสกฤต
18 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ภาษาไทย ภาษาไทย (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
19 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
20 ประกาศนียบัตรชั้นสูง บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศิลปการละคร ศิลปการละคร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541

  23 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาโท)
ทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปดหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2541

24 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
25 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาบาลีและสันสกฤต
26 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
27 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
28 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา
29 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
30 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส) อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
31 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

32 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร,
สารนิเทศศาสตร, บรรณารักษศาสตรและ-
สารนิเทศศาสตร

33 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
34 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
35 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาและวัฒนธรรมไทย
36 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร
37 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต วรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, วรรณคดีเปรียบเทียบ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
38 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาจีน
39 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
40 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
41 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
42 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,
สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

43 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีปโตรเคมี เทคโนโลยีปโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอร วัสดุศาสตร, วิทยาศาสตรพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ)
3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอร วัสดุศาสตร, วิทยาศาสตรพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ)
4 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีปโตรเคมี เทคโนโลยีปโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 1 * ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล - ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  2 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวิทยา หลักสูตร 2 ป  (รับหลายพื้นฐาน * )

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุโรปศึกษา ยุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
4 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การพัฒนาระบบสาธารณสุข

(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยการสาธารณสุข

บัณฑิตวิทยาลัย
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มีคณะวิชาทั้งหมด 13 คณะ คือ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย 

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีดังนี้

1. อนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 5,740 บาท

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท

3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

5. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

6. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

7. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

8. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
    8.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
    8.2 ผูมีพื้นความรู สพ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท

9. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร การเกษตร, วิทยาศาสตรการอาหาร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
2 ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต การเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3 ปริญญากสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต การเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการศัตรูพืช การเกษตร, การจัดการศัตรูพืช
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีการเกษตร การเกษตร, เคมีการเกษตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
กีฏวิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, กีฏวิทยา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

เกษตรกลวิธาน การเกษตร, เกษตรกลวิธาน

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

เกษตรศาสตรทั่วไป การเกษตร, เกษตรศาสตรทั่วไป

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา

คณะเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
ปฐพีศาสตร การเกษตร, ชีววิทยา, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไรนา การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร, พืชไรนา

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร, พืชสวน

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

โรคพืช การเกษตร, โรคพืช

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร,
สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวบาล การเกษตร, สัตวบาล

19 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตสัตว การเกษตร, การผลิตสัตว เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)

20 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา กีฏวิทยา, การเกษตร, ชีววิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)

21 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ควบคุมคุณภาพอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร, การเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต คุรุศาสตรเกษตร การเกษตร, คุรุศาสตรเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
23 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีของนม การเกษตร, เทคโนโลยีของนม เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
24 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
25 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ผสมพันธุสัตว การเกษตร, ผสมพันธุสัตว เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
26 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร-นา การเกษตร, พืชไร-นา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
27 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
28 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตรสัตว การเกษตร, โภชนวิทยา, โภชนศาสตรสัตว เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
29 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ไมผล การเกษตร, ไมผล เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
30 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืช การเกษตร, โรคพืช เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
31 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
32 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาสัตว การเกษตร, สรีรวิทยาสัตว เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
33 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรเขตรอน การเกษตร, เกษตรเขตรอน
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร การเกษตร, เกษตรศาสตร
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร พฤกษศาสตร, พืชศาสตร
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรการเกษตร
39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

40 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา กีฏวิทยา
41 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา
42 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไรนา การเกษตร, พืชไรนา
43 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกษตรเขตรอน การเกษตร, เกษตรเขตรอน
44 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
45 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร สัตวศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, การเงิน, พาณิชยศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการผลิต บริหารธุรกิจ, การจัดการการผลิต
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

การตลาด / เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ / เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การตลาด พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การตลาด เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบัญชี การบัญชี เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ การบริหาร, บริหารธุรกิจ เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, บัญชี เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต

11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดการบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม

บริหารธุรกิจ, 
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดการเงิน บริหารธุรกิจ, การเงิน เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดการจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดการตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หมวดบัญชีการเงิน บริหารธุรกิจ, บัญชี, บัญชีการเงิน เดิมอยูในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาการประมงบัณฑิต การประมง เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) การจัดการประมง การประมง, การจัดการประมง เดิมชื่อสาขาวิชาประมง
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ชีววิทยาประมง การประมง, ชีววิทยา, ชีววิทยาประมง
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ผลิตภัณฑประมง การประมง, ผลิตภัณฑประมง, 

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา, วิทยาศาสตรการอาหาร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, การเพาะเลี้ยง,

 ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) วิทยาศาสตรทางทะเล การประมง, วิทยาศาสตรทางทะเล, 

ชีววิทยา
7* ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล การประมง, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการประมง การประมง, การจัดการประมง
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผลิตภัณฑประมง ประมง, ผลิตภัณฑประมง
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง วิทยาศาสตรการประมง, ชีววิทยา, 

การประมง
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล

คณะประมง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเดินทางและทองเที่ยว ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การเดินทางและทองเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การแปล อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
การแปล

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, การโรงแรม
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเลขานุการ ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, การเลขานุการ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, ดนตรี
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ดนตรีไทย, ดนตรี, ดุริยางคศิลป
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ดนตรีสากล, ดนตรี, ดุริยางคศิลป
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา ปรัชญา, ศาสนา, ปรัชญาและศาสนา
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษา วิชาเอกภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาไทย
เดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาฝรั่งเศส

เดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

เดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาญี่ปุน

คณะมนุษยศาสตร

มก. - 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาเยอรมัน
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร มนุษยศาสตร เดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีไทย ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

วรรณคดีไทย
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีอังกฤษ ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

วรรณคดีอังกฤษ
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร สังคมศาสตร เดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาศาสตร, ภาษาศาสตรประยุกต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรปาไม วนศาสตร, การจัดการทรัพยากรปาไม
คณะวนศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วนผลิตภัณฑ วนศาสตร, วนผลิตภัณฑ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วนศาสตร วนศาสตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม วนศาสตร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร) ชีววิทยาปาไม วนศาสตร, ชีววิทยา, ชีววิทยาปาไม
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร) ทรัพยากรปาไม วนศาสตร, ทรัพยากรปาไม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร) วนผลิตภัณฑ วนศาสตร, วนผลิตภัณฑ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร) วนศาสตรชุมชน วนศาสตร, วนศาสตรชุมชน
9 ปริญญาวนศาสตรมหาบัณฑิต วนวัฒนวิทยา วนศาสตร, วนวัฒนวิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วนศาสตร)
การจัดการปาไม วนศาสตร, การจัดการปาไม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร)

การจัดการลุมน้ํา วนศาสตร, การจัดการลุมน้ํา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร)

ชีววิทยาปาไม วนศาสตร, ชีววิทยา, ชีววิทยาปาไม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วนศาสตร)

ผลิตภัณฑ วนศาสตร, ผลิตภัณฑ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วนศาสตร)
วนวัฒนวิทยา วนศาสตร, วนวัฒนวิทยา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วนศาสตร วนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (รังสีประยุกตและไอโซโทป) ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร สังคมศาสตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(คณิตศาสตร)
ไมระบุสาขาวิชา คณิตศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร/เดิมอยูในคณะ
วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ไมระบุสาขาวิชา เคมี เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร/เดิมอยูในคณะ
วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ไมระบุสาขาวิชา ชีววิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร/เดิมอยูในคณะ
วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) ไมระบุสาขาวิชา ฟสิกส เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร/เดิมอยูในคณะ
วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมอยูในคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตร
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร พฤกษศาสตร, ชีววิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพันธุศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา ชีววิทยา, สัตวศาสตร, สัตววิทยา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีเชิงฟสิกส เคมี
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห เคมี
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอนินทรีย เคมี, เคมีอนินทรีย
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา เดิมอยูในคณะเกษตร
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เดิมอยูในคณะเกษตร
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร วิทยาศาสตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร เดิมอยูในคณะเกษตร
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุศาสตร การเกษตร, พันธุศาสตร, ชีววิทยา เดิมอยูในคณะเกษตร
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เดิมอยูในคณะวนศาสตร
40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ สถิติ
41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, สัตววิทยา
42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา การเกษตร, สัตววิทยา, ชีววิทยา เดิมอยูในคณะเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
43 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ

1 ปริญญาชางชลประทานบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา, 
เครื่องกล, ชลประทาน, เกษตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา, 

วิศวกรรมชลประทาน
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา, 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
13* ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สถาปตยกรรมศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย + 5 ป

คณะวิศวกรรมศาสตร

มก. - 14



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมชลประทาน เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมชลประทาน)

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมชลประทาน
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร-เกษตร การศึกษา, การเกษตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร-พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร-เกษตร)
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา, การเกษตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร-พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร การศึกษา, การสอนคณิตศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มก. - 15



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร การศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร,  

วิทยาศาสตร
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

ธุรกิจศึกษา
9* ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา

10* ประกาศนียบัตรบัณฑิต การฝกกีฬา การฝกกีฬา ปริญญาตรี + 1 ป
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูวิทยาศาสตร การศึกษา, วิชาชีพครูวิทยาศาสตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา, พลศึกษา
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา การศึกษา, คหกรรมศาสตร, 

คหกรรมศาสตรศึกษา
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ศึกษาศาสตร-การสอน)
การสอนคณิตศาสตร การศึกษา, การสอนคณิตศาสตร

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร-การสอน)

การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร-การสอน)

การสอนภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, การสอนภาษาฝรั่งเศส

มก. - 16



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ศึกษาศาสตร-การสอน)
การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร-การสอน)

การสอนวิทยาศาสตร การศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร-การสอน)

การสอนสังคมศึกษา การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

23 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา
25 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, วิจัยและประเมินผลการศึกษา
26 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการบัญชี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตรเกษตร, 

เศรษฐศาสตร
เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ, เศรษฐศาสตร, 
การสหกรณ

เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
, เศรษฐศาสตรสหกรณ / เดิมอยูในคณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต เศรษฐศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบัญชี, บริหารธุรกิจ / เดิมอยูในคณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, การเกษตร, 

เศรษฐศาสตรเกษตร
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากร การจัดการทรัพยากร, เศรษฐศาสตร
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร)
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ, เศรษฐศาสตร,

การสหกรณ
14 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร การปกครอง หรือบริหาร, 

หรือรัฐประศาสนศาสตร
ดูรายวิชาในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
เปนรายๆ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรม
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย ภูมิศาสตร, 

ภูมิศาสตรการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย
9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม เดิมชื่อสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร หมวดวิชาการปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง หมวดวิชาจะระบุใน Transcript
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร หมวดวิชาบริหารงานยุติธรรม

และความปลอดภัย
รัฐศาสตร, 
บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

หมวดวิชาจะระบุใน Transcript

คณะสังคมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร หมวดวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร, การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, 

 รัฐประศาสนศาสตร
หมวดวิชาจะระบุใน Transcript

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาประยุกต สังคมวิทยา, สังคมวิทยาประยุกต

1* ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

2* ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร หลักสูตรเกา
3* ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร หลักสูตรใหม สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตป 2543 เปนตนไป
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย เทคนิคการสัตวแพทย
5* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย สัตวศาสตร,

กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน*)

6* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน*)
7* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางสัตว สรีรวิทยาทางสัตว หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน*)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการบรรจุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีชีวภาพ, พัฒนาผลิตภัณฑ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ, 

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา, 

การอาหาร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร
9* ประกาศนียบัตรบัณฑิต การประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
การประกันคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร

ปริญญาตรี + 1 ป

10* ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาตรี + 1 ป
11 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร, 

โภชนวิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร เดิมอยูในคณะเกษตร
17 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน เปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พันธุวิศวกรรม วิทยาศาสตร, ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุวิศวกรรม วิทยาศาสตร, ชีววิทยา, พันธุวิศวกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

มก. - 22



มีคณะวิชาทั้งหมด 16 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.1 ขั้น 4,100 บาท

2. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.1 ขั้น 4,700 บาท

3. ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.2 
    ขั้น 5,180 บาท

4. ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.2 
    ขั้น 5,180 บาท

5. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท

6. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

7. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน

มข.- 1



8. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

9. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

10. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

11. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

12. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

13. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ + ประสบการณ 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

14. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
      อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

15. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

16. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
      16.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
      16.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
      16.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ., ท.บ. , สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
      16.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ท.บ. และ สพ.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท

มข.- 2



17. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
      17.1 ผูมีพื้นความรู วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
      17.2 ผูมีพื้นความรู ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
      17.3 ผูมีพื้นความรู พ.บ., ท.บ., สพ.บ. (หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
      17.4 ผูมีพื้นความรู พ.บ. และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ ท.บ. (หลักสูตรใหม) ไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท

18. ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ภ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

19. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท

20. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท

มข.- 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, กีฏวิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรทั่วไป การเกษตร, เกษตรทั่วไป เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทางเกษตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีวิทยา,  ปฐพีศาสตร เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทางเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง การประมง
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, พืชสวน
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรการเกษตร
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรเกษตร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร, ชีววิทยา เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทางเกษตร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
กีฏวิทยา การเกษตร, ชีววิทยา, กีฏวิทยา

คณะเกษตรศาสตร

มข.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
เกษตรทั่วไป การเกษตร, เกษตรทั่วไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไร การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, พืชไร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, พืชสวน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร พืชศาสตร การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา, 
พืชศาสตร

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเกษตร อารักขาพืช การเกษตร, พฤกษศาสตร, ชีววิทยา,
อารักขาพืช

ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
สาขากีฏวิทยาและโรคพืช

22* ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิจัยระบบการทําฟารม การวิจัยระบบการทําฟารม
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

มข.- 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม การเกษตร, 

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร สัตวศาสตร
31 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร ปฐพีวิทยา, ปฐพีศาสตร

1* ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
2* ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
3* ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา ท.บ.+ใบประกอบฯ+ประสบการณ1 ป+1ป
4* ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต ทบ.+ปฏิบัติงานฯ1ป+1ป
5* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน ท.บ.+2ป
6* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุข ท.บ.+2ป

1* ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรการแพทย, 
พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย

มข.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย
4* ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารหองปฏิบัติการคลินิก การบริหารหองปฏิบัติการคลินิก หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร, 
เทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยา, เทคโนโลยีธรณี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยา, เทคโนโลยีธรณี
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

1* ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก การสาธารณสุขสาขาผูชวยพยาบาล, 
ผูชวยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2* ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ

ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาลและผดุงครรภ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล เดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาล

คณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร

มข.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล เดิมชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(พยาบาล)
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว การพยาบาล, การพยาบาลครอบครัว
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลชุมชน การพยาบาล, การพยาบาลชุมชน
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาล, 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1* ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

ไมระบุสาขาวิชาเอก พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย รับรองกอนป 2518 / หลักสูตร 1 ป 
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
3* ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร แพทยศาสตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย
5* ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลีนิค
กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร หลักสูตร พ.บ.+1ป

6* ประกาศนียบัตรบัณฑิต เซลลวิทยาการแพทย เซลลวิทยาการแพทย ปริญญาตรี+1ป

คณะแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

8* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร, จักษุวิทยา พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

9* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

10* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

11* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร, สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

12* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา หลักสูตร พ.บ.+1ป

13* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ออรโทปดิกส แพทยศาสตร, ออรโทปดิกส พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

14* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร, อายุรศาสตร พ.บ.+ใบประกอบฯ+1ป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย, กายวิภาคศาสตร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย ชีวเคมี, ชีวเคมีทางการแพทย
18* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หลักสูตร 2 ป /  รับหลายพื้นฐาน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป / รับหลายพื้นฐาน
20* ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, 

สรีรวิทยาทางการแพทย
หลักสูตร 2 ป / รับหลายพื้นฐาน

1* ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เภสัชศาสตร
2* ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก

1* ประกาศนียบัตรบัณฑิต อาสาสมัครพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบท หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, บรรณารักษศาสตรและ

สนเทศศาสตร
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร

บรรณารักษศาสตร, 
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

เดิมชื่อสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สนเทศศาสตร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาไทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาฝรั่งเศส

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

คณะเภสัชศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มข.- 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาการจัดการการพัฒนาชนบท

มหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน, การจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา การบริหาร, การบริหารการพัฒนา
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร, 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาการพัฒนา สังคมวิทยา, สังคมวิทยาการพัฒนา
13 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต พัฒนศาสตร พัฒนศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน เดิมอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 

การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา, ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

มข.- 11



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมจุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมชีววิทยา ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมพันธุศาสตร ชีววิทยา, พันธุศาสตร เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมวิชาพฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมวิทยาศาสตรสภาวะ-
แวดลอม

ชีววิทยา, วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา โปรแกรมสัตววิทยา ชีววิทยา, สัตววิทยา เดิมรับรองไมแยกโปรแกรม
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา, สิ่งแวดลอม, 

นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร พฤกษศาสตร, ชีววิทยา
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา สัตววิทยา, ชีววิทยา
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

มข.- 12



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,วิศวกรรม

คอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร, เครื่องจักรกลเกษตร

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา เดิมชื่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา-

บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาและระบบ)
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและระบบ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมไฟฟาและระบบ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มข.- 13



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หมวดวิศวกรรมทรัพยากร

แหลงน้ํา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม, ออกแบบนิเทศศิลป
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีสากล
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีไทย

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
การศึกษา, การมัธยมศึกษา, 
การสอนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษา, 
การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนวและใหคําปรึกษา การศึกษา, การแนะแนวและใหคําปรึกษา
9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มข.- 14



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา, 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 

เทคโนโลยีการศึกษา
14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร
16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรการศึกษา
17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

1* ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2* ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1* ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สัตวแพทยศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข การพยาบาลสาธารณสุข, 
สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุข

เปลี่ยนสาขาวิชาเปนสาธารณสุขศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร, วิทยาศาสตรสุขาภิบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร, 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป และหลักสูตร 4 ป

เทียบเขา

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ สถิติ, ชีวสถิติ หลักสูตร 2 ป /  รับพื้นหลายพื้นฐาน

6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
อนามัยสิ่งแวดลอม
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    ขั้น  4,700  บาท

              9.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

              8.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

              6.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              7.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

              4.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

              5.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              2.  ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟนฟู  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

              3.  ประกาศนียบัตรพนักงานเซลวิทยา  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

              มีคณะวิชาทั้งหมด  16  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร  คณะเทคนิคการแพทย  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิจิตรศิลป  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีดังนี้
              1.  ประกาศนียบัตรพนักงานหองปฏิบัติการชันสูตรโรค หลักสูตรไมนอยกวา 3 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1 

มช. - 1 



                ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท 

            12.  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

            13.  ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2544 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
            

              อันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท  

อันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                    16.1  ผูมีพื้นความรู  วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
                    16.2  ผูมีพื้นความรู  ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
                    16.3  ผูมีพื้นความรู  ท.บ./พ.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
                    16.4  ผูมีพื้นความรู  พ.บ. + ใบอนุญาตฯ ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท

              17.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น  9,040  บ

              18.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

            15.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

     
            16.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน   ดังนี้

            14.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ท.บ. + ประสบการณ 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

            10.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2535 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

            11.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4  ขั้น  8,190 บาท

มช. - 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร, พืชสวน
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การถนอมผลิตภัณฑเกษตร การอาหาร,  การถนอมผลิตภัณฑเกษตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสอนวิชาเกษตรศาสตร การเกษตร, การสอนวิชาเกษตรศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร,

เศรษฐศาสตรเกษตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
พืชไร การเกษตร, พืชไร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

การถนอมผลิตภัณฑอาหาร การเกษตร, โภชนวิทยา, 
การถนอมผลิตภัณฑอาหาร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมและเผยแพรการเกษตร การเกษตร, สงเสริมและเผยแพรการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
โรคพืช การเกษตร, โรคพืช

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวบาล การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชศาสตร การเกษตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร การเกษตร, ปฐพีวิทยา, 
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิตทาง-
เกษตรศาสตร  สาขาสัตวบาล

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืช การเกษตร, โรคพืช
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตรเชิงระบบ การเกษตร, เกษตรศาสตรเชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

เกษตรศาสตร
สัตวศาสตร สัตวศาสตร, เกษตรศาสตร

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตรเชิงระบบ การเกษตร, เกษตรศาสตรเชิงระบบ

26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีศาสตร

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง
เกษตรศาสตร

พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไร เกษตรศาสตร, พืชไร

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

31 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
32 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร

  1 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร
  2 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
  3 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ (ท.บ. + ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

คณะทันตแพทยศาสตร

มช. - 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
 4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต (ท.บ. + ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 5 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยศาสตร, ศัลยศาสตรชองปากและ - 
แม็กซิลโลเฟเชียล

(ท.บ. + ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 6 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา (ท.บ. + ใบประกอบฯ +  
ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป (ท.บ. + ใบประกอบฯ +  
ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก (ท.บ. + ใบประกอบฯ +  
ประสบการณ 1 ป + 1 ป)

 9 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน (ท.บ. + 2 ป)

  1 * ประกาศนียบัตรพนักงานหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค

- การชันสูตรโรค (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

  2 * ประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟนฟู - เวชกรรมฟนฟู
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด, อาชีวบําบัด
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย, เคมี
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค ฟสิกสรังสี,  รังสีเทคนิค

  7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย แขนงวิชาโลหิตวิทยา เทคนิคการแพทย, โลหิตวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

คณะเทคนิคการแพทย

มช. - 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
เทคนิคการแพทย, จุลทรรศนศาสตรคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย                                                                  

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ การพยาบาล, พยาบาลและผดุงครรภ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาล, การพยาบาลสาธารณสุข เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข)

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(การพยาบาลสาธารณสุข)

- การพยาบาล, พยาบาลสาธารณสุข

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาล, 
การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสตรี การพยาบาล, การพยาบาลสตรี
9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาล, การพยาบาลผูสูงอายุ

10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การพยาบาล, 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลแมและเด็ก การพยาบาล, การพยาบาลแมและเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร

มช. - 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การบริหารการพยาบาล
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร (การพยาบาล-

อายุรศาสตร และศัลยศาสตร)
การพยาบาล

14 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การบริหารการพยาบาล

  1 * ประกาศนียบัตรพนักงานเซลลวิทยา - พนักงานเซลลวิทยา,เซลลวิทยา
  2 * ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร                                                           
  3 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, 

พยาธิวิทยา
(พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

โสต นาสิก ลาริงชวิทยา แพทยศาสตร, โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  5 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร, นิติเวชศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  6 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, จิตเวชศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  7 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา แพทยศาสตร, สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  8 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร, จักษุวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

คณะแพทยศาสตร

มช. - 8 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  9 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร, เวชปฏิบัติทั่วไป (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  10 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, ศัลยศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  11 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, วิสัญญีวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  12 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, รังสีวิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  13 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, กุมารเวชศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  14 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร, อายุรศาสตร (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  15 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จุลชีววิทยา แพทยศาสตร, จุลชีววิทยา (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร, เวชศาสตรฟนฟู (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

   17 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรออรโธปดิคส แพทยศาสตร, ศัลยศาสตรออรโธปดิกส (พ.บ.+ ใบประกอบฯ + 1 ป)

  18 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปาราสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, สัตววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  19 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  20 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

มช. - 9 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  21 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  22 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  23 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  24 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(กายวิภาคศาสตร)
- กายวิภาคศาสตร (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี)

  25 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  26 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  27 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  28 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  29 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
  30 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทย
ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน * )

31 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
32 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา

  1 * ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  2 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  3 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร, เภสัชเคมี (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

คณะเภสัชศาสตร

มช. - 10 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  4 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  5 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  6 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, ชีวเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

  7 * ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาญี่ปุน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาไทย

                                                   

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส

คณะมนุษยศาสตร

มช. - 11 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, สื่อสารมวลชน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา ปรัชญา, อักษรศาสตร, 
ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บานและชุมชน คหกรรมศาสตร,
บานและชุมชน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บานและชุมชน)

- คหกรรมศาสตร,
บานและชุมชน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย, การสอนวิชาภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาปจจุบัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
การสอนวิชาภาษาปจจุบัน

  16 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต การทองเที่ยว การทองเที่ยว (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยา,จิตวิทยาโรงเรียน

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, 
การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม

มช. - 12 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ - 

สารนิเทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร, 
บรรณารักษศาสตรและ สารนิเทศศาสตร

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ปรัชญา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 
ศิลปศาสตร

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวรรณกรรมลานนา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาและวรรณกรรมลานนา

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปะไทย (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบ มัณฑนศิลป, การออกแบบ (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  3 * ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, จิตรกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  4 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  5 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ประติมากรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  6 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  7 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, จิตรกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  8 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประติมากรรม) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ประติมากรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  9 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ศิลปะไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  10 * ปริญญาศิลปบัณฑิต(ภาพพิมพ) - ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะวิจิตรศิลป

มช. - 13 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  11 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ชีวเคมี, เคมี, ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา สัตววิทยา, ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อัญมณีวิทยา อัญมณีวิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประเมินความเสี่ยงทางดาน - 

สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศเขตรอน
สิ่งแวดลอม, 
การประเมินความเสี่ยงทางดาน -
สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศเขตรอน

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร

มช. - 14 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟสิกสประยุกต ธรณีฟสิกสประยุกต
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟสิกส ฟสิกส, การสอนฟสิกส
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนชีววิทยา ชีววิทยา, การสอนชีววิทยา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนเคมี เคมี, การสอนเคมี
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร, การสอนคณิตศาสตร
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
31 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีฟสิกัล เคมี, เคมีฟสิกัล
32 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
33 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
34 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
35 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
36 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห เคมี, เคมีวิเคราะห

มช. - 15 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสภาวะแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสภาวะแวดลอม
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา                                                               
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา                                                               
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สภาวะแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสภาวะแวดลอม

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมสภาวะแวดลอม
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศิลป คหกรรมศิลป, การศึกษา, 
คหกรรมศาสตร

เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มช. - 16 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร)
พลานามัย วิชาเอกพลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

พลานามัย วิชาเอกสุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรบัณฑิต

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาคณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร, 
การสอนวิชาคณิตศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

บริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาไทย มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
การศึกษา, ภาษาไทย, การสอนวิชาภาษาไทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนวิชาภาษาปจจุบัน มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
การศึกษา, การสอนวิชาภาษาปจจุบัน

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร เดิมชื่อศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรม
12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ, มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร

มช. - 17 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร การศึกษา
15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม การศึกษา, เกษตรกรรม
16 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
17 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย, มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร
18 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรม การศึกษา, คหกรรม เดิมชื่อคหกรรมศิลป
19 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรม การศึกษา, อุตสาหกรรม เดิมชื่ออุตสาหกรรมศิลป
20 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ การศึกษา, บริหารธุรกิจ
21 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
22 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
23 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อนุบาลศึกษา การศึกษา, อนุบาลศึกษา เดิมชื่อสาขาวิชาประถมศึกษา 

(อนุบาลศึกษา)
24 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา
25 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
26 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรม การศึกษา, คหกรรมศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
27 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
28 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, ภาษาฝรั่งเศส, มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร
29 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร การศึกษา, วิทยาศาสตร
30 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร
31 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

มช. - 18 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  32 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร วิชาชีพครู การศึกษา, วิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
  33 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

34 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา
35 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การศึกษา, 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
36 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษา การศึกษา, อาชีวศึกษา
37 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ
38 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา
39 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา                                                                      
40 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ
41 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย
42 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพ การศึกษา, การสงเสริมสุขภาพ
43 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
44 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ
45 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
46 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา, 

การบริหาร
47 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา
48 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 

เทคโนโลยีทางการศึกษา

มช. - 19 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
49 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวศึกษา การศึกษา, อาชีวศึกษา
50 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและสถิติการศึกษา การศึกษา, วิจัยการศึกษา, 

วิจัยและสถิติการศึกษา
51 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เดิมชื่อรัฐศาสตรบัณฑิต                 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
6 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต - รัฐศาสตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา                                                    
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ การบริหาร, บริหารธุรกิจ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร การปกครอง, รัฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร

มช. - 20 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบัญชี การบัญชี
14 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
15 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
17 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร, การเมืองและการปกครอง
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม, สังคมวิทยา
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคศึกษา ภูมิภาคศึกษา
21 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาไทย)
22 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาไทย)

  1 * ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - สัตวแพทยศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทาง-

อุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการบรรจุ

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มช. - 21 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร  และคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร  และคณะอุตสาหกรรม-
เกษตร

มช. - 22 



มีคณะวิชาทั้งหมด 13 คณะ 1 โครงการ และ 1 สํานัก คือ คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร และสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.1 ขั้น 4,100 บาท

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

4. ประกาศนียบัตรอาสาสมัคร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจาปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตรรเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

5. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

6.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

7. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มธ. - 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย
2* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมาย

ธุรกิจ
ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมายธุรกิจ หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ
4 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน กฎหมาย, กฎหมายมหาชน
5 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย, กฎหมายระหวางประเทศ
6 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายอาญา กฎหมาย, กฎหมายอาญา
7 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน กฎหมาย, กฎหมายเอกชน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร, 
พาณิชยศาสตร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร เดิมชื่อปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการขนสงระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การบริหารการขนสงระหวางประเทศ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล, 
การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารอุตสาหการ บริหารธุรกิจ, บริหารอุตสาหการ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ,  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คณะพณิชยศาสตรและการบัญชี

คณะนิติศาสตร

มธ. - 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัญชี การบัญชี
8 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต การเงินและการธนาคาร พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, 

การเงินและการธนาคาร
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

9 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต การตลาด พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การตลาด เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด

10 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต การบริหาร พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การบริหาร เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาบริหารงานบุคคล
11 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต การพาณิชยนาวี พาณิชยศาสตร, การพาณิชยนาวี
12 ปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต บริหารอุตสาหการ พาณิชยศาสตร, การบริหารอุตสาหการ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ
13* ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี ปริญญาตรี + 1 ป
14* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมิน

ราคาทรัพยสิน
ไมระบุสาขาวิชาเอก การประเมินราคาทรัพยสิน ปริญญาตรี + 1 ป

15 ปริญญาการตลาดมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ
17 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี
18 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคาร พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, 

การเงินและการธนาคาร
19 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การตลาด พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การตลาด
20 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร พาณิชยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การบริหาร เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
21 ปริญญาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, การบริหารทั่วไป

มธ. - 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ หลักสูตรรวมกันระหวางจุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

23 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล

1* ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล, ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
2* ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง, การเมืองการปกครอง
2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง, การเมืองการปกครอง
3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การระหวางประเทศ รัฐศาสตร, การระหวางประเทศ
4 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การระหวางประเทศและการทูต รัฐศาสตร, การระหวางประเทศ, 

การระหวางประเทศและการทูต
รับรองกอนป 2518

5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร, การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร, 
บริหารรัฐกิจ

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง รัฐศาสตร, การปกครอง ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ
7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การระหวางประเทศและการทูต รัฐศาสตร, การระหวางประเทศ, 

การระหวางประเทศและการทูต
ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

คณะแพทยศาสตร

คณะรัฐศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

มธ. - 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร,การบริหาร,การบริหารรัฐกิจ ชื่อสาขาจะปรากฏในใบระเบียนฯ

1 ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร
2 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
3 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต

(สื่อสารมวลชน)
นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, สื่อสารมวลชน,

 นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
เดิมไมแยกสาขาวิชา

4 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
(สื่อสารมวลชน)

วิจัยสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, สื่อสารมวลชน,
 วิจัยสื่อสารมวลชน

เดิมไมแยกสาขาวิชา

5 ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
(สื่อสารมวลชน)

สื่อสารพัฒนาการ นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร, สื่อสารมวลชน,
 สื่อสารพัฒนาการ

เดิมไมแยกสาขาวิชา

6 ปริญญาวารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีชนบท
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส ฟสิกส, ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มธ. - 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศาสตรคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, ศาสตรคอมพิวเตอร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การละคอน การละคอน, ศิลปการละคร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มธ. - 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยยายไปอยูคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาจีน
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาญี่ปุน
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาไทย
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาเยอรมัน

มธ. - 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษารุสเซีย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษารุสเซีย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดี มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

วรรณคดี, ภาษาและวรรณคดี
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาและวรรณคดีไทย
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
22* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ

แปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

การแปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป

23* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป

มธ. - 8 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ไมระบุสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษา
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสากรรมและองคการ จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร, 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ฝรั่งเศสศึกษา มนุษยศาสตร, ฝรั่งเศสศึกษา
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, การศาสนา, พุทธศาสนศึกษา
32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ภาษาศาสตร)
ภาษาศาสตรภาษาไทย มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร, ภาษาไทย

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร, คณิตศาสตร, 
คณิตศาสตรและเศรษฐมิติ

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตรและประวัติลัทธิ-
เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร, ทฤษฏีเศรษฐศาสตรและ
ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตร

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการคลัง

คณะเศรษฐศาสตร

มธ. - 9 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเงิน
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการพัฒนาและ

เศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการพัฒนาและ
เศรษฐศาสตรการเกษตร

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและ

เศรษฐศาสตรการขนสง
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและ
เศรษฐศาสตรการขนสง

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร หลักสูตรภาษาไทย

12 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

1 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สังคมวิทยา เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา และคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

2* ประกาศนียบัตรบัณฑิต การวิจัยทางสังคม วิจัยสังคมศาสตร, การวิจัยทางสังคม หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

คณะสหเวชศาสตร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มธ. - 10 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาบัณฑิต
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา
4 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาบัณฑิต
สังคมวิทยา สังคมวิทยา เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา
5 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ดุษฎีบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดิมอยูในคณะอิสระสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา

1 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมสงเคราะหศาสตร

2* ประกาศนียบัตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหทางการแพทย สังคมสงเคราะหทางการแพทย หลักสูตร 1 ปตอจากปริญญาตรี 4 ป
3 ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน
4 ปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

มหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมสงเคราะหศาสตร, 

พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
5 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหา-

บัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก สังคมสงเคราะหศาสตร รับรองกอนป 2518 ไมแยกสาขาวิชา

1* ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร บัณฑิตอาสาสมัคร บัณฑิตอาสาสมัคร รับรองกอนป 2518/หลักสูตร 1 ป ตอจาก
ปริญญาตรี 4 ป

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

มธ. - 11 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1* ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร ไมระบุสาขาวิชาเอก บัณฑิตอาสาสมัคร หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป/ เดิม

ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร

มธ. - 12 



6.   มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

่                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร   มีดังนี้                         

                    5.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

                    3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท

                    4.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท 

                    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท

                    2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

มน. - 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1* ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

1* ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร
2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

1* ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
การประชาสัมพันธ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป) 
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว    (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)                    
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534 
(เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      
       

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

คณะเภสัชศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

มน. - 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา เนนสังคมศาสตร ไทยคดีศึกษา
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      

          

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

คณะวิทยาศาสตร

มน. - 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร, สถิติ

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ        
                                

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร ,        
       

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,                  
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มน. - 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มุนษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป,              
อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป
16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร-ชีววิทยา    

                     
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
19 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
20 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

มน. - 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,         

       
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,         
      

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

27 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

28 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา  
                  

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

29 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาการศึกษา การศึกษา, การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, เทคนิคการแพทย      

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร  (เดิมอยูคณะเกษตรศาสตร)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร,พืชศาสตร (เดิมอยูคณะเกษตรศาสตร)

คณะสหเวชศาสตร

คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ปจจุบันชื่อคณะเกษตรศาสตร)

มน. - 6 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสต
            คณะสาธารณสุขศาสตร

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  มีดังนี้

                      1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                      2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                      3. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

7. มหาวิทยาลัยบูรพา

มบ. 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลชุมชน การพยาบาล, การพยาบาลชุมชน
5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การพยาบาลชุมชน
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลครอบครัว, การพยาบาล
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาล, การพยาบาลผูสูงอายุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต - สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารโรงแรม บริหารธุรกิจ, การบริหารโรงแรม
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารโรงแรม บริหารธุรกิจ, การบริหารโรงแรม (หลักสูตร 4 ป และ ตอเนื่อง 2 ป)
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร (หลักสูตร 4 ป และ ตอเนื่อง 2 ป)
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
(หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มบ. 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, นิเทศศิลป, ศิลปประยุกต
11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ
12 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เซรามิกส ศิลปกรรม, เซรามิกส
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาไทย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะ ศิลปะ, ศิลปกรรม เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เริ่มใช

ปการศึกษา 2534
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาญี่ปุน
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ-การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ-การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาจีน
22 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
23 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

มบ. 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร, บริหารรัฐกิจ, 

การบริหาร, นโยบายสาธารณะ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาไทย
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี วัสดุศาสตร, วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา, ชีววิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ, คณิตศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร วาริชศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช

ปการศึกษา 2534

คณะวิทยาศาสตร

มบ. 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช

ปการศึกษา 2534
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร, มนุษยศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วาริชศาสตร วาริชศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เซรามิกส ศิลปกรรม, เซรามิกส
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดุริยางคศิลป

คณะศิลปกรรมศาสตร

มบ. 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, วิทยาศาสตร, ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, วิทยาศาสตร, 
คณิตศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, วิทยศาสตร, ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย, 
อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ,
อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร,
บรรณารักษศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา(การตลาด) การศึกษา, ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, วิทยาศาสตร, เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

คณะศึกษาศาสตร

มบ. 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เกษตร การศึกษา,

วิทยาศาสตรที่ใชในการเกษตร,
วิทยาศาสตร-เกษตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา,
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา(บัญชี) การศึกษา, ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา, ศิลปกรรม เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช

ปการศึกษา 2534

มบ. 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย, 

มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ

23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร,
การบริหารการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

27 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

28 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย-
และการกีฬา

วิทศาสตรการกีฬา, พลศึกษา,
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

31 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร

มบ. 8 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยสิ่งแวดลอม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

มบ. 9 



             คณะเวชศาสตรเขตรอน    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร    คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    โครงการศึกษานานาชาติ  
             ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน        สถาบันวิจัยประชากรและสังคม        สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท   
             สถาบันวิจัยโภชนาการ         สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา  
             และวิทยาลัยดุริยางคศิลป                                                                                                                      

                           6.  ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                                6.1  ผูมีพื้นความรูอนุปริญญาทางการพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
                                6.2  ผูมีพื้นความรูปริญญาตรีทางการพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                           5.  ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

                           3.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท
                           4.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                                 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                           การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีดังนี้
                           1.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,100  บาท
                           2.  ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,300  บาท

8.  มหาวิทยาลัยมหิดล
                                       มีคณะวิชาทั้งหมด    20    คณะ     คือ         คณะทันตแพทยศาสตร         คณะเทคนิคการแพทย         คณะพยาบาลศาสตร
             คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  /  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล        คณะเภสัชศาสตร        คณะวิทยาศาสตร       คณะวิศวกรรมศาสตร      

มม.- 1 



              13.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา พ.ศ.2536 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

              11.  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานโรงพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                     11.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,040  บาท
                     11.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

              12.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                     อันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                               ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                8.  ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              10.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                     อันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                9.  ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                     9.1  ผูมีพื้นความรูประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ และอนามัย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
                     9.2  ผูมีพื้นความรูอนุปริญญา หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
                     9.3  ผูมีพื้นความรูปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท
                     9.4  ผูมีพื้นความรูประกาศนียบัตรทางการพยาบาล (หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                7.  ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา 
                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

มม.- 2 



        14.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บา
        15.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
                ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

        16.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  
               หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาแพทยศาตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาตรบัณฑิต  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
               ประสบการณในการประกอบวิชาชีพฯ 1 ป หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

        17.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาฟสิกสการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
               17.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,040  บาท
               17.2  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,720  บาท
               17.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                        อันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
               17.4  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                         ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
        18.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
               18.1  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
               18.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
        19.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากทันตแพทยศาตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือน
                ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

มม.- 3 



            22.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

            24.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากทันตแพทยศาตรบัณฑิต หรือแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท
            23.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

           21.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขทั่วไป สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล  สาขาวิชาการวิจัยสาธารณสุข  
                  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                   21.1  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
                   21.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท
                   21.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท

           20.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย/ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 
                  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                   20.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
                   20.2  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
                   20.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

มม.- 4 



            26.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

            27.  ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท  หรือหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                   อันดับ  ท.5   ขั้น  10,600  บาท

                    ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,470  บาท

            25.  ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                   25.1  ผูมีพื้นความรูวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
                   25.2  ผูมีพื้นความรูเภสัชศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
                   25.3  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                            อันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
                   25.4  ผูมีพื้นความรูแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม) 
                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท

มม.- 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรชางทันตกรรม                              - ชางทันตกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย                              - ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ประกาศนียบัตรวิชาชางทันตกรรม                              - ชางทันตกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                              - ทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศีกษาตอนปลาย
5 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ศัลยศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร,

ศัลยศาสตรชองปาก
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.+ ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาทันตศัลยศาสตร

6 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมจัดฟน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

7 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมประดิษฐ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

8 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

9 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมหัตถการ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

10 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตรังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตรังสีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

11 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ทันตศัลยศาสตร ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตศัลยศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก

คณะทันตแพทยศาสตร

มม.- 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ปริทันตวิทยา ทันตแพทย, 

ปริทันตวิทยา
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาเปริโอดอนต

13 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, 
เอนโดดอนต

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)

14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมทั่วไป

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ.)

15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมประดิษฐ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมสําหรับเด็ก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตกรรมหัตถการ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

18 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ทันตรังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร, 
ทันตรังสีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

19 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, 
ปริทันตวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

มม.- 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, 

วิทยาเอนโดดอนต
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

21 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, 
เวชศาสตรชองปาก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)

22 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, 
ศัลยศาสตรชองปาก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)เดิมชื่อประกาศนียบัตร-
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

23 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปากและ-
แม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทยศาสตร,
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ
+ ประสบการณ 1 ป)

24 ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต                              - ทันตแพทยศาสตร (อัตราเงินเดือนตามขอ 24)
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ทันตแพทยศาสตร, ชีววิทยาชองปาก (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมเด็ก ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมเด็ก (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมทั่วไป (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร, ทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 2  ป ตอจาก ท.บ. + ใบประกอบฯ)
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา ทันตแพทยศาสตร, ปริทันตวิทยา (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอนโดดอนต ทันตแพทยศาสตร, วิทยาเอนโดดอนต (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรชองปาก ทันตแพทยศาสตร, เวชศาสตรชองปาก (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ท.บ.)
35 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, ทันตสาธารณสุข อัตราเงินเดือนตามขอ 19
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมจัดฟน ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมจัดฟน (หลักสูตร 1 ป ตอจาก ท.ม. + ใบประกอบฯ)
37 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก ชีววิทยาชองปาก  

1 ประกาศนียบัตรผูชวยรังสีเทคนิค                              - ผูชวยรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
2 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-

การแพทย
                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร-
การแพทย

3 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทย (ปที่ 2)

                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย, รังสีเทคนิค หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย  
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย (เอกซเรยเทคนิค) เทคนิคการแพทย
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย, 

รังสีเทคนิค
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคนิคการแพทย) สาขาวิชารังสีเทคนิค

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อุปกรณเวชศาสตรชันสูตร อุปกรณเวชศาสตรชันสูตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
9 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย เคมีคลินิก เทคนิคการแพทย, เคมี, เคมีคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย จุลชีววิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย, จุลชีววิทยา,
จุลชีววิทยาคลินิก

(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )

คณะเทคนิคการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย จุลทรรศนศาสตรคลินิก เทคนิคการแพทย, จุลทรรศนศาสตรคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย ปรสิตวิทยา เทคนิคการแพทย, ชีววิทยา, ปรสิตวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย โลหิตวิทยา เทคนิคการแพทย, โลหิตวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย วิทยาภูมิคุมกันคลินิก เทคนิคการแพทย, วิทยาภูมิคุมกันคลินิก (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป )
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย  
16 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย  

1 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล                              - ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
2 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ                              - การพยาบาลและผดุงครรภ (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3 อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ                              - พยาบาลและผดุงครรภ (หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-

ตอนปลาย )
4 ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและ-

อนามัยชั้นสูง
                             - การพยาบาล ผดุงครรภและอนามัย (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เฉพาะรุนเดือนพฤศจิกายน 2521 
และเดือนมีนาคม 2522  เพียง 2 รุน

5 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ                              - ผดุงครรภ (หลักสูตร 2  ป ตอจากอนุปริญญา หรือ
ตอจาก วท.บ.)  อัตราเงินเดือนตามขอ 6

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                              - การพยาบาล
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                              - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 1 ป หรือ 2 ป หรือ

3 ป 6 เดือน  ตามพื้นความรู)
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร

มม.- 10 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พยาบาล)
การพยาบาลแมและเด็ก การพยาบาล, 

การพยาบาลแมและเด็ก
 

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาล)

การพยาบาลอายุรศาตรและศัลยศาสตร การพยาบาล,
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร

 

11 ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต                              - การพยาบาล  

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป                              - การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (หลักสูตรอบรม 6 เดือน)
ไมไดกําหนดอัตราเงินเดือน

2 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล                              - ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
3 ประกาศนียบัตรผูชวยรังสีเทคนิค                              - ผูชวยรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
4 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-

การแพทย
                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

5 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร-
การแพทยรังสีเทคนิค

                             - วิทยาศาสตรการแพทย, 
รังสีเทคนิค

(หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทย

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิทยาศาสตรการแพทย,
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

(หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

7 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตร-
การแพทยปที่ 2

                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

8 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย

                             - พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย,
วิทยาศาสตรการแพทย

(หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี/คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบัตรพนักงาน-

วิทยาศาสตรการแพทย
                             - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

10 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ                              - ผดุงครรภ (หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญา หรือ
ตอจาก วท.บ.) อัตราเงินเดือนตามขอ 6

11 ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล                              - วิสัญญีวิทยาพยาบาล หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 9

12 อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ                              - พยาบาลและผดุงครรภ (หลักสูตร3ป6เดือนตอจากมัธยมศึกษาตอน-
ปลาย) เงินเดือนอันดับ ท.2 ขั้น 6,020 บาท

13 อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย                              - วิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา)

14 อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย รังสีเทคนิค วิทยาศาสตรการแพทย, 
รังสีเทคนิค

(หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

15 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                              - การพยาบาล
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย

มม.- 12 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชทัศน (พ.ศ.2517)

และประกาศนียบัตรทางการแพทย
(พ.ศ.2509)  เทียบเทาปริญญาตรี

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชศาสตรการธนาคารเลือด วิทยาศาสตรการแพทย,
เวชศาสตรการธนาคารเลือด

23 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                              - แพทยศาสตร (หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
24 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน-

โรงพยาบาล
                             - การบริหารงานโรงพยาบาล หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 11
25 ประกาศนียบัตรชั้นสูง

(ฟสิกสการแพทย)
รังสีวิทยา ฟสิกส, 

รังสีวิทยา
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 17

26 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร, 
กุมารเวชศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

27 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ แพทยศาสตร,
จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

28 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, 
จิตเวชศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

29 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

นิติเวชวิทยา แพทยศาสตร, 
นิติเวชวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

30 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, 
พยาธิวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

มม.- 13 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
พยาธิวิทยาคลีนิค แพทยศาสตร, 

พยาธิวิทยาคลีนิค
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

32 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, 
รังสีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

33 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร, 
วิสัญญีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

34 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร, 
เวชปฏิบัติทั่วไป

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

35 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตร แพทยศาสตร, 
เวชศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

36 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตรการธนาคารเลือด แพทยศาสตร, เวชศาสตร,
เวชศาสตรการธนาคารเลือด

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

37 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตรปองกันคลินิก แพทยศาสตร,
เวชศาสตรปองกันคลินิก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

38 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร, 
เวชศาสตรฟนฟู

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

39 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร, 
ศัลยศาสตร

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

40 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร,
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

มม.- 14 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
อายุรศาสตร แพทยศาสตร,

อายุรศาสตร
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

42 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

อายุรศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,
อายุรศาสตรเขตรอน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

43 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยพื้นฐาน

ชีวเคมี แพทยศาสตร,
ชีวเคมี

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

44 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยพื้นฐาน

วิทยาภูมิคุมกัน แพทยศาสตร,
วิทยาภูมิคุมกัน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ)

45 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร,
กุมารเวชศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

46 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร,
จักษุวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

47 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร,
จิตเวชศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

48 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร,
นิติเวชศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

49 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร,
พยาธิวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

50 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก แพทยศาสตร,
พยาธิวิทยาคลินิก

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

มม.- 15 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
51 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
รังสีวิทยา แพทยศาสตร,

รังสีวิทยา
เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

52 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร,
วิสัญญีวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

53 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

54 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรปองกันคลินิก แพทยศาสตร,
เวชศาสตรปองกันคลินิก

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

55 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร,
ศัลยศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

56 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร,
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

57 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร, 
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

58 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร,
อายุรศาสตร

เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลีนิค

59 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด  
60 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเจริญพันธุและวางแผนประชากร การเจริญพันธุและวางแผนประชากร
61 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก  

มม.- 16 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
62 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
63 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร นิติวิทยาศาสตร
64 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
65 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิวิทยาคลีนิค หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
66 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล
67 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกสการแพทย หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
68 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนวิทยา การอาหาร, โภชนวิทยา
69 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร
70 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร, 

วิทยาการระบาด
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 20

71 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาภูมิคุมกัน หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

72 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการบริการโลหิต วิทยาศาสตรการบริการโลหิต หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

73 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชนิทัศน เวชนิทัศน  
74 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เภสัชศาสตร)
ชีวเภสัช เภสัชศาสตร,

ชีวเภสัช

มม.- 17 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
75 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เภสัชศาสตร)
เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี เภสัชศาสตร, 

เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี
76 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เภสัชศาสตร)
เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร,

เภสัชอุตสาหกรรม
77 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
78 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
79 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
ชีวเคมี ชีวเคมี, ชีววิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
80 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, ปรสิตวิทยา (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
81 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยพื้นฐาน
เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, 

เภสัชวิทยา
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

82 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยพื้นฐาน

สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

83 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร,
กุมารเวชศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

84 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ แพทยศาสตร,
จักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
85 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยคลินิก
จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร, 

จิตเวชศาสตร
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

86 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

นิติเวชวิทยา แพทยศาสตร, 
นิติเวชวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

87 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

พยาธิวิทยา แพทยศาสตร, 
พยาธิวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

88 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

รังสีวิทยา แพทยศาสตร, 
รังสีวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

89 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร,
วิสัญญีวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

90 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

91 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

เวชศาสตร แพทยศาสตร,
เวชศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

92 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร,
ศัลยศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

93 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร,
สูติศาตร-นรีเวชวิทยา

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

94 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-
การแพทยคลินิก

อายุรศาสตร แพทยศาสตร,
อายุรศาสตร

(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

มม.- 19 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
95 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-

การแพทยคลินิก
อายุรศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,

อายุรศาสตรเขตรอน
(รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

96 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ภาษาศาสตร,
ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

เดิมชื่อสาขาวิชาความผิดปกติทางการพูด-
และการไดยิน

97 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ
98 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม
99 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาภูมิคุมกัน  

100 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาคลินิก  
101 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร  

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต                              - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย หรือเทียบเทา)

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา เภสัชศาสตร, 
จุลชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เภสัชศาสตร, 
ชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ เภสัชศาสตร, 
บริหารเภสัชกิจ

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

5 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา เภสัชศาสตร, 
พิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

คณะเภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
7 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, 

เภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

8 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชศาสตร,
เภสัชกรรมโรงพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

9 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชการ เภสัชศาสตร,
เภสัชการ

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

10 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี เภสัชศาสตร,
เภสัชเคมี

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

11 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชพฤกษศาสตร เภสัชศาสตร, เภสัชพฤกษศาสตร (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
12 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร,

เภสัชวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

13 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวินิจฉัย เภสัชศาสตร,
เภสัชวินิจฉัย

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

14 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท เภสัชศาสตร, เภสัชเวท (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
15 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชสรีรวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชสรีรวิทยา (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
16 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
17 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา เภสัชศาสตร,

สรีรวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

18 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อาหารเคมี เภสัชศาสตร, อาหารเคมี (หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชศาสตร, 

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามขอ 23

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร,
เภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร,
เภสัชศาสตรชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตร 2 ป ตอจาก วท.บ.)
อัตราเงินเดือนตามขอ 23

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชศาสตร)

เภสัชกรรม เภสัชศาสตร,
เภสัชกรรม

(หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.)

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชการ เภสัชศาสตร, เภสัชการ หลักสูตรนานาชาติ
25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ เดิมชื่อปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร, เภสัชอุตสาหกรรม  
28 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชเคมีและพฤกษเคมี  
29 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต สอนดวยภาษาอังกฤษ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี สอนดวยภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อสาขาวิชาอินทรียเคมี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม  
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา สอนดวยภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อสาขาวิชากายวิภาคศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว
 

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พฤกษศาสตร วิทยาศาสตร, ชีววิทยา, พฤกษศาสตร  
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส สอนดวยภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกส, ฟสิกสการแพทย
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย  
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด  
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร หลักสูตรนานาชาติ (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีคัลฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีคัลฟสิกส
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต เคมี, เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต  

มม.- 23 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) ชีววิทยา, สิ่งแวดลอม, 

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสภาวะแวดลอม ชีววิทยา, สิ่งแวดลอม,

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม
 

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา ชีววิทยา, ปรสิตวิทยา
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิชีววิทยา ชีววิทยา, พยาธิชีววิทยา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา พิษวิทยา  
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส หลักสูตรนานาชาติ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย ฟสิกส, ฟสิกสการแพทย
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิคัลเคมี ฟสิกส, เคมี, ฟสิคัลเคมี
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร  

มม.- 24 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย สาธารณสุขศาสตร,

วิทยาการระบาดทางการแพทย
หลักสูตรนานาชาติ  
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ20

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอร วิทยาศาสตรพอลิเมอร   
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรรังสี วิทยาศาสตรรังสี  
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อินทรียเคมี เคมี, อินทรียเคมี
39 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร ชีววิทยา, กายวิภาคศาสตร
40 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, เคมีเชิงฟสิกส  
41 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
42 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
43 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา  
44 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
45 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา ชีววิทยา, พยาธิชีววิทยา
46 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสเชิงเคมี ฟสิกส, ฟสิกสเชิงเคมี  
47 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร, เภสัชวิทยา
48 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนศาสตร
49 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา ชีววิทยา, สรีรวิทยา

มม.- 25 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
50 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อินทรียเคมี เคมี, อินทรียเคมี
51 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี  
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล  
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา  
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา  
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ  
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

 

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล                              - การพยาบาล, ผูชวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา แพทยศาสตร,

อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

3 ประกาศนียบัตรอายุรศาสตรเขตรอน-
และสุขวิทยา

                             - เวชศาสตรเขตรอน,
อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา

(หลักสูตร 6 เดือน ตอจาก พ.บ.+ 
ใบประกอบฯ) ไมไดกําหนดอัตราเงินเดือน

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเวชศาสตรเขตรอน

มม.- 26 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร-

เขตรอนและสุขวิทยา
                             - เวชศาสตรเขตรอน,

อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา
(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)
เดิมชื่อประกาศนียบัตรอายุรศาสตร-
เขตรอนและสุขวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,
เวชศาสตรเขตรอน

(หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.)
เดิมชื่อสาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 25

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน (หลักสูตร พ.ศ.2534 รับเฉพาะผูจบ วท.บ.)

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก แพทยศาสตร,
อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก

(หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.)
เดิมชื่อสาขาวิชาเวชศาสตรเขตรอนคลินิก

9 ปริญญาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก-
มหาบัณฑิต

กุมารเวชศาสตรเขตรอน แพทยศาสตร,
กุมารเวชศาสตรเขตรอน

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบัติงานคลินิกอยางนอย 1 ป)

10 ปริญญาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก-
มหาบัณฑิต

อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก แพทยศาสตร,
อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ. + ใบประกอบฯ +
ปฏิบัติงานคลินิกอยางนอย 1 ป)

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การระบาดคลินิก สาธารณสุขศาสตร, การระบาดคลินิก  
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเวชศาสตรเขตรอน 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน  

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มม.- 27 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชระเบียน เวชระเบียน หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาปจจุบัน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, ภาษาปจจุบัน สอนดวยภาษาอังกฤษ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, ภาษาศาสตร สอนดวยภาษาอังกฤษ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เลขานุการการแพทย เลขานุการ, เลขานุการการแพทย หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูจบป 2530 และ 2531 เพียง 2 รุน
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอเซียอาคเนยศึกษา เอเซียอาคเนยศึกษา สอนดวยภาษาอังกฤษ
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการอบรม การจัดการอบรม หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางการกีฬา การจัดการทางการกีฬา  
8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา) การศึกษา, ประชากรศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประชากรศึกษา
9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการดานการศึกษา การศึกษา, การบริหารจัดการดานการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง การศึกษา,

การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
 

11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศึกษา การศึกษา,
ประชากรศาสตร, ประชากรศึกษา

เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาการศึกษา (ประชากรศึกษา)

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษา, สิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา  

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   (เดิมชื่อคณะสังคมศาสตร)

มม.- 28 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย วิจัยสังคมศาสตร รับผูมีพื้นปริญญาตรีทั่วไป สําหรับผูมีคุณวุฒิ

พื้นฐาน พ.บ., ท.บ.หรือ สพ.บ.อัตราเงินเดือน
เสนอ ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาสังคมศาสตรการ-
แพทยและสาธารณสุข

14 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
วิจัยประชากรและสังคม

15 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข วิจัยสังคมศาสตร,
สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวิชาการแพทย

16 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ
17 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิจัยสังคมศาสตร
18 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม สังคมวิทยา, อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
19 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตรศึกษา มนุษยศาสตร, จริยศาสตรศึกษา  
20 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มนุษยศาสตร, การศาสนา,

ศาสนาเปรียบเทียบ
21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสนศึกษา มนุษยศาสตร, ศาสนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
22 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม-

และสังคม 
วิชาเอกอาชญาวิทยาและสังคม

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม-
และสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผล-
การศึกษา

มม.- 29 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม-

และสังคม 
วิชาเอกอาชญาวิทยาและการบริหาร-
งานยุติธรรม

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม-
และสังคม

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียบแสดงผล-
การศึกษา

24 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประชากรศึกษา การศึกษา, ประชากรศึกษา
25 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา การศึกษา, สิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา  
26 ปริญญาสังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข วิจัยสังคมศาสตร,

สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
 

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป                              - การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป หลักสูตรอบรม 6 เดือน
ไมไดกําหนดเงินเดือน

2 อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข
(เวชปฏิบัติ)

                             - การพยาบาล,
การพยาบาลสาธารณสุข

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลสาธารณสุข การพยาบาล, พยาบาลสาธารณสุข
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนวิทยา วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร 

วิชาเอกสุขาภิบาล
สาธารณสุขศาสตร, สุขาภิบาล

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร 
วิชาเอกอาชีวอนามัย

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร

มม.- 30 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร, สุขาภิบาล
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)

                             - การพยาบาล, 
การพยาบาลสาธารณสุข

 

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวิชาการใหการบริการทาง-
การแพทย

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

โภชนวิทยา สาธารณสุขศาสตร,
วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา

 

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรสุขาภิบาล สาธารณสุขศาสตร,
วิทยาศาสตรสุขาภิบาล

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิทยาศาสตร-
อนามัยสิ่งแวดลอม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร, 
สุขศึกษา

 

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร, 
อนามัยชุมชน

 

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

มม.- 31 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร)
อาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร, โภชนวิทยา,

วิทยาศาสตรการอาหาร,
อาหารและโภชนาการ

 

19 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                              - สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป และหลักสูตร 4 ป
(เทียบเขาศึกษา)

20 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                              - สาธารณสุขศาสตร  
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิต พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-

สาธารณสุขศาสตร
การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ การพยาบาล,

การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ
หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

23 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
สาธารณสุขศาสตร

การพยาบาลอาชีวอนามัย การพยาบาล,
การพยาบาลอาชีวอนามัย

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

24 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
สาธารณสุขศาสตร

โภชนบําบัด สาธารณสุขศาสตร, 
โภชนบําบัด

หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ สถิติ, ชีวสถิติ  
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชาเฉพาะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
สาขาวิชาเฉพาะวิศวกรรมอนามัย-
สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, 
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม

มม.- 32 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาดทางการแพทย สาธารณสุขศาสตร,

วิทยาการระบาดทางการแพทย
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 20

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ-
ความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย,
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

 

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

 

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

                             - สาธารณสุขศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารโรงพยาบาล

 

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุข

 

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

บริหารกฎหมายการแพทยและ-
สาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,
บริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข

 

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

บริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
บริหารสาธารณสุข

 

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา,
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

เดิมชื่อ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาสุขศึกษา

มม.- 33 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-

มหาบัณฑิต
พยาบาลสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การพยาบาล,

พยาบาลสาธารณสุข
เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

38 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

โภชนวิทยา สาธารณสุขศาสตร,
การอาหาร, โภชนวิทยา

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

39 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

โรคติดเชื้อ สาธารณสุขศาสตร,
โรคติดเชื้อ

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

40 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

สุขศึกษา สาธารณสุขศาตร,
สุขศึกษา

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

41 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

อนามัยครอบครัว สาธารณสุขศาสตร,
อนามัยครอบครัว

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

42 ปริญญาวิทยาศาสตรสาธารณสุข-
มหาบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร,
อนามัยสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนชื่อเปน วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

43 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, การบริหารโรงพยาบาล หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
44 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การวิจัยการสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
45 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขทั่วไป สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุขทั่วไป หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
46 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขศาสตร,

สาธารณสุขมูลฐาน
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)

47 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขสาสตร, ทันตสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
48 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การบริหารสาธารณสุข  
49 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, การพยาบาลสาธารณสุข  

มม.- 34 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
50 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาตร, โภชนวิทยา, การอาหาร,

โภชนาการสาธารณสุข
 

51 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร, วิทยาการระบาด  
52 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา  

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม-

เพื่อพัฒนาชนบท
สิ่งแวดลอม, 
เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม-
เพื่อพัฒนาชนบท

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา-
ทรัพยากร

การจัดการทรัพยากร, สิ่งแวดลอม,
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา-
ทรัพยากร

 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

โครงการศึกษานานาชาติ

มม.- 35 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล การบริหารโรงพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน-
มหาบัณฑิต

                             - สาธารณสุขศาสตร,
การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน)
อัตราเงินเดือนตามขอ 20

1 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและการวางแผน-
ครอบครัว

ประชากรศาสตร,
วิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ- 
ผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส

วิจัยสังคมศาสตร, ประชากรศาสตร,
วิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุผูติดเชื้อ-
เอชไอวีและโรคเอดส

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาวิจัยประชากรและ-
การวางแผนครอบครัว

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ วิจัยสังคมศาสตร, ประชากรศาสตร,
วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ-
ผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส

4 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร 
สาขาวิชาประชากรศาสตรการแพทย

สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
ประชากรศาสตร, 
ประชากรศาสตรการแพทย

ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแหงอาเซียน (ปจจุบันชื่อสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มม.- 36 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร 

สาขาวิชาประชากรศาสตรสังคม
สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
ประชากรศาสตร, ประชากรศาสตรสังคม

6 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศาสตร 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,
ประชากรศาสตร, วิจัยประชากรและสังคม

7 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยาประยุกต มานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาประยุกต  
8 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม ประชากรศาสตร, วิจัยประชากรและสังคม  
9 ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยประชากรและสังคม สังคมวิทยา, วิจัยสังคมศาสตร,

ประชากรศาสตร, วิจัยประชากรและสังคม
10 ปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต                     - ประชากรศาสตร  
11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร เดิมชื่อปริญญาประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ไมระบุสาขาวิชา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาชนบทศึกษา พัฒนาชนบท, พัฒนาชนบทศึกษา  
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ-

การพัฒนา
มนุษยศาสตร, ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ-
การสื่อสารและการพัฒนา

 

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร  
แขนงวิชาความผิดปกติของการพูดและ-
การไดยิน

มนุษยศาสตร, 
ภาษาศาสตร

 

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร 
แขนงวิชาภาษาศาสตรประยุกต

มนุษยศาสตร, 
ภาษาศาสตร

 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

มม.- 37 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร 

แขนงวิชาภาษาศาสตรเอเชียอาคเนย
มนุษยศาสตร, 
ภาษาศาสตร

 

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,
ภาษาศาสตรประยุกต

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา  
8 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาตร, ภาษาศาสตร
 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนวิทยา การอาหาร, โภชนวิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนวิทยา การอาหาร, โภชนวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา การอาหาร, โภชนวิทยา,
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร การอาหาร, โภชนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยโภชนาการ

มม.- 38 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุปกรณการแพทย ชางอุปกรณการแพทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร (รับหลายพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือนตามขอ 25
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร ชีววิทยา,

อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุปกรณชีวการแพทย อุปกรณชีวการแพทย  
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร  

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                              - แพทยศาสตร หลักสูตรสมทบกรมแพทยทหารบก
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา

2 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

กุมารเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

3 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

จิตเวชศาสตร จิตเวชศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

4 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

5 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

รังสีวิทยา รังสีวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา

มม.- 39 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-

การแพทยคลีนิค
ศัลยศาสตร ศัลยศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

7 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

8 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

9 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-
การแพทยคลีนิค

อายุรศาสตร อายุรศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร,
เวชศาสตรฟนฟู

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จักษุวิทยา แพทยศาสตร,
จักษุวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร,
วิสัญญีวิทยา

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร,
เวชปฏิบัติทั่วไป

(หลักสูตร 1 ป ตอจาก พ.บ.+ ใบประกอบฯ)

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี การดนตรี, ดุริยางคศิลป  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป

มม.- 40 



                    มีคณะวิชาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตร   คณะรัฐศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 คณะศึกษาศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร

                    กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีดังนี้
                    1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                    4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                    5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

9.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 มร. - 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร - กฎหมาย
2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย
3 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายมหาชน กฏหมาย, กฏหมายมหาชน
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ กฏหมาย, กฏหมายธุรกิจ
6 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต - กฎหมาย

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การบริหารทั่วไป
5 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี 
6 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

อุตสาหกรรมการบริการ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโฆษณา บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร, การโฆษณา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร

 มร. - 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินและการธนาคาร
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การบริหารทั่วไป
12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันภัย บริหารธุรกิจ, การประกันภัย
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร, การประชาสัมพันธ
15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการบริการ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
3 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาไทย ภาษาไทย
4 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน
6 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

 มร. - 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน  อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
 ภาษาเยอรมัน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
 ภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การแปล อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

การแปล
17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา
18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร, สารนิเทศศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

 ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) รัฐศาสตร รัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร

 มร. - 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) บริหารการพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร, การบริหารการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร (เนนการปกครอง) รัฐศาสตร, การปกครอง
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร (เนนบริหารงานบุคคล) รัฐศาสตร, การบริหาร
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร

1 อนุปริญญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เคมี เคมี
3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ชีววิทยา ชีววิทยา
4 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ฟสิกส ฟสิกส
5 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สถิติศาสตร สถิติศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การวิจัยดําเนินงาน คณิตศาสตร, การวิจัยดําเนินงาน
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมูและ-

การหาคาเหมาะที่สุด
คณิตศาสตร, คณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมู-
และการหาคาเหมาะที่สุด

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร, 

เทคโนโลยีอาหาร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศาสตรคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกการวิจัยดําเนินงาน
คณิตศาสตร, การวิจัยดําเนินงาน

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, 
การจัดการศัตรูพืช,
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว

การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, สัตวบาล,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป

การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร,
การเกษตรทั่วไป, เทคโนโลยีเกษตรทั่วไป

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีพืชไร

การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, พืชไร
เทคโนโลยีพืชไร

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิชาเอกเทคโนโลยีพืชสวน
การเกษตร, เทคโนโลยีเกษตร, พืชสวน,
เทคโนโลยีพืชสวน

วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต เคมี, เคมีประยุกต
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

1 อนุปริญญาวิทยาศาสตร (จิตวิทยา) จิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและ-
แนะแนว

จิตวิทยา, 
จิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและแนะแนว

2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร (จิตวิทยา) จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร) ภูมิศาสตรแผนที่ ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรแผนที่
4 อนุปริญญาวิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร) ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
5 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

วิชาเอกจิตวิทยาสังคม
จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม

6 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
วิชาเอกจิตวิทยาใหคําปรึกษาและ-
แนะแนว

จิตวิทยา, 
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร

วิชาเอกภูมิศาสตรแผนที่
ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรแผนที่

8 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร
วิชาเอกภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม

ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม

9 อนุปริญญาศึกษาศาสตร คณิต-วิทย การศึกษา, คณิต-วิทย
10 อนุปริญญาศึกษาศาสตร คณิต-วิทยาศาสตร การศึกษา, คณิต-วิทยาศาสตร
11 อนุปริญญาศึกษาศาสตร คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
12 อนุปริญญาศึกษาศาสตร ประวัติศาสตร การศึกษา, ประวัติศาสตร
13 อนุปริญญาศึกษาศาสตร พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา มีวิชาโท
14 อนุปริญญาศึกษาศาสตร พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา สายเดียว
15 อนุปริญญาศึกษาศาสตร พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
16 อนุปริญญาศึกษาศาสตร พลศึกษา (ไมมีวิชาโท) การศึกษา, พลศึกษา
17 อนุปริญญาศึกษาศาสตร ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย
18 อนุปริญญาศึกษาศาสตร ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ
19 อนุปริญญาศึกษาศาสตร ภูมิศาสตร การศึกษา, ภูมิศาสตร
20 อนุปริญญาศึกษาศาสตร วัดผลการศึกษา การศึกษา, วัดผลการศึกษา
21 อนุปริญญาศึกษาศาสตร สังคมศาสตร การศึกษา, สังคมศาสตร
22 อนุปริญญาศึกษาศาสตร สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
23 อนุปริญญาศึกษาศาสตร สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
24 อนุปริญญาศึกษาศาสตร โสตทัศนศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา, 

จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว
26 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาการใหบริการแนะแนว จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหบริการแนะแนว
27 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาคลินิคและชุมชน จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก,

จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
28 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ
29 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
30 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) จิตวิทยาสังคม จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม
31 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
32 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรแผนที่ ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรแผนที่
33 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม ภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคม
34 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร)
วัดผลการศึกษา การศึกษา, วัดผลการศึกษา

35 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร การศึกษา
36 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศึกษาศาสตร)
การสอนพลานามัย 
(สายเดียวหรือวิชาโทสาขาวิชาอื่น)

การศึกษา, พลศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา)

37 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

การสอนภาษาไทย การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
ภาษาไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
39 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร
40 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิต-วิทยาศาสตร การศึกษา
41 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
42 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา
43 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
44 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
45 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส
46 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ
47 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
48 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
49 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ
50 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
51 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
52 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต โสตทัศนศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา
53 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
54 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ
55 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม จิตวิทยา, จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
56 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
57 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา
58 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 

เทคโนโลยีการศึกษา
59 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
60 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา
61 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
62 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษา, การศึกษานอกโรงเรียน
63 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
64 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาตอเนื่อง การศึกษา, การศึกษาตอเนื่อง

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการคลัง
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเงิน
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการพัฒนา
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย

คณะเศรษฐศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนีบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
12 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
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และสถาบันสมทบ 

              4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท  

              5.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท  

              6.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท  

              7.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น 10,600  บาท

              2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              3.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

10.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
              มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ และ  2  สถาบัน  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเทคโนโลยี  คณะพลศึกษา  คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร   

คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตร  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร
  2 * ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร, 

เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
3 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สันทนาการ สันทนาการ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคโนโลยี

คณะพลศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

  1 * ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดุริยศิลป, ดุริยางคศาสตร เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต

ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบทัศนศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, 

ออกแบบทัศนศิลป
เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปการละคร, ศิลปการแสดง เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต
ปจจุบันอยูคณะศิลปกรรมศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ประวัติศาสตร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาญี่ปุน

คณะแพทยศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาและวรรณคดี, 
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะ ศิลปกรรม, ศิลปะ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

มนุษยศาสตร, ภาษาและวรรณคดี,
ภาษาและวรรณคดีไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาและวรรณคดี,
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดุริยศิลป, ดุริยางคศาสตร
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษามลายู
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบทัศนศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, ออกแบบทัศนศิลป
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณกรรมสําหรับเด็ก มนุษยศาสตร, วรรณกรรมสําหรับเด็ก
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา ปรัชญา, มนุษยศาสตร, ปรัชญาและศาสนา
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่ออาชีพ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเพื่ออาชีพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส

21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

22 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาไทย

เดิมชื่อวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย

  24 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

  25 * ประกาศนียบัตรบัณฑิต วาทวิทยา วาทวิทยา การแกไขความบกพรองทางการพูด      
(หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศาสตร, ศิลปศึกษา
27 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตรการศึกษา การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร, 

ภาษาศาสตรการศึกษา
28 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป เดิมชื่อศิลปศาตรมหาบัณฑิต
29 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา ดุริยางคศิลป, มานุษยดุริยางควิทยา เดิมชื่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,

ภาษาไทย
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป
33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา ดุริยางคศิลป, มานุษยดุริยางควิทยา
34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา   เนนมนุษยศาสตร มนุษยศาสตร
35 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
36 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา   เนนสังคมศาสตร สังคมศาสตร
37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-

ภาษาตางประเทศ
การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร, โภชนวิทยา,

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร, สถิติ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร วาริชศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร (อัญมณีและเครื่องประดับ) วัสดุศาสตร
16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
21 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง, ศิลปการละคร

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย,

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว
7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส,
8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาเยอรมัน การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาเยอรมัน,
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา
16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พยาบาลศึกษา การศึกษา, การพยาบาล
17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป
18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพ-ชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพ-ชีวภาพ เดิมชื่อวิชาเอกวิทยาศาสตร
19 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส,
20 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เกษตร การศึกษา, วิทยาศาสตรที่ใชในการเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา,
22 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
23 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
24 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
25 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
26 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ,

พาณิชยศาสตร
27 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
28 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ดุริยางคศาสตร การศึกษา, ดุริยางคศิลป
29 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา, ศิลปกรรม
30 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี,

  31 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย
  32 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความ-

บกพรองทางการไดยิน)
การศึกษา, การศึกษาพิเศษ

  33 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ โสตทัศนศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา
  34 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ วัดผลการศึกษา การศึกษา, วัดผลการศึกษา
  35 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
  36 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ภูมิศาสตร การศึกษา, ภูมิศาสตร
  37 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
  38 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  39 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ แนะแนวการศึกษา การศึกษา, แนะแนวการศึกษา
  40 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
  41 * ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ

42 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
43 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
44 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ
45 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
46 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาศาสตรการศึกษา การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,

ภาษาศาสตรการศึกษา
47 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา
48 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
49 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา,
50 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
51 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการทดลอง การศึกษา, จิตวิทยาการทดลอง
52 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
53 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาสังคม การศึกษา, จิตวิทยาสังคม
54 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษา, จิตวิทยาพัฒนาการ
55 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร
56 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
57 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
58 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต แนะแนว การศึกษา, แนะแนว
59 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
60 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
61 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การมัธยมศึกษา การศึกษา, การมัธยมศึกษา
62 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา
63 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, ภูมิศาสตร
64 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, ประวัติศาสตร
65 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
66 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
67 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
68 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา
69 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ
70 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
71 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา เนนมนุษยศาสตร มนุษยศาสตร
72 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา เนนสังคมศาสตร สังคมศาสตร
73 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา
74 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
75 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร
76 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
77 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

78 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา
79 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การศึกษา, วิจัยสังคมศาสตร,

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เดิมชื่อสาขาการพัฒนาหลักสูตร

80 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การทดสอบและวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา,
การทดสอบและวัดผลการศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เปลี่ยนชื่อเปนเศรษฐศาสตรบัณฑิต
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน, สังคมวิทยา
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การบัญชี
บริหารธุรกิจ, การบัญชี เปลี่ยนชื่อเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการบัญชี
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกบริหารธุรกิจ-การตลาด
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด เปลี่ยนชื่อเปนบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการตลาด

คณะสังคมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนเมือง สังคมศาสตร, การพัฒนาชุมชนเมือง
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร เดิมชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
12 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา, ธุรกิจศึกษา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พฤติกรรมศาสตร)

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พฤติกรรมศาสตร)

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต,
วิจัยสังคมศาสตร

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พยาบาลศึกษา การพยาบาล เดิมชี่อสาขาวิชาครูพยาบาล

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
คณะพยาบาล

 มศว. - 14 



และโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร  

              5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท  

              6.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท  

              4.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,720  บาท

              7.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น 10,600  บาท

              2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

              3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   มีดังนี้

              1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

11.  มหาวิทยาลัยศิลปากร
              มีคณะวิชาทั้งหมด  9  คณะ และ  1  โครงการจัดตั้งคณะ  คือ  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะโบราณคดี   คณะมัณฑนศิลป   คณะเภสัชศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะศึกษาศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะอักษรศาสตร  
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปกรรม, ศิลปไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  3 * ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  4 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  5 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  6 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ทฤษฎีศิลป ศิลปกรรม, ทฤษฎีศิลป (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  7 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
  8 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
  9 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
10 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปกรรม, ศิลปไทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, 

การอาหาร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร เคมี, เคมีเทคนิค, ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะโบราณคดี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาตะวันออก
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันตก อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาตะวันตก
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โบราณคดี อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

โบราณคดี
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาไทย
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตรศิลปะ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ประวัติศาสตรศิลปะ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มานุษยวิทยา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

มานุษยวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึก ภาษาโบราณ (แบง 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจารึกภาษาไทย

วิชาเอกจารึกภาษาตะวันออก)
วิชาเอกจะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา

มศก. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาไทย ภาษาโบราณ, จารึกภาษาไทย ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึก
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาตะวันออก ภาษาโบราณ, จารึกภาษาตะวันออก ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึก
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, โบราณคดี,

โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, โบราณคดี, 

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะ
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาโบราณตะวันออกและการอาน ภาษาโบราณ, โบราณคดี, 

ภาษาโบราณตะวันออกและการอาน
17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา
18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาสันสกฤต

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา มัณฑนศิลป, ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะเภสัชศาสตร

คณะมัณฑนศิลป

มศก. - 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑนศิลป, การออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
4 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, การออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
5 ปริญญาศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
6 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
7 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ศิลปประเพณี ศิลปกรรม, ศิลปประเพณี
8 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ศิลปตกแตง ศิลปกรรม, ศิลปตกแตง
9 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ศิลปวิจารณ ศิลปกรรม, ศิลปวิจารณ

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ออกแบบภาพพิมพ ศิลปกรรม, การออกแบบภาพพิมพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีชีววิทยา เคมี, ชีววิทยา, เคมีชีววิทยา,
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวฟสิกส ฟสิกส, ชีวฟสิกส, วิทยาศาสตรชีวฟสิกส
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวสถิติ สถิติ, ชีวสถิติ, วิทยาศาสตรชีวสถิติ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร

มศก. - 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา เคมี, เคมีศึกษา
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี, เคมีอินทรีย
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาและการแนะแนว
5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา,

โสตทัศนศึกษา
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาไทย
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, ประวัติศาสตร, มนุษยศาสตร
9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย
13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-

ภาษาตางประเทศ
การศึกษา, ภาษาอังกฤษ,
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการนิเทศ การศึกษา, หลักสูตรและการนิเทศ
15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญและการศึกษา-

ตอเนื่อง
การศึกษา, การศึกษาผูใหญและการศึกษา-
ตอเนื่อง

16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

  1 * อนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย
  2 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  3 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  4 * ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย (สถ.บ. + 1 ป)

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานกอสราง การจัดการงานกอสราง
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
7 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-

บัณฑิต
ออกแบบชุมชน สถาปตยกรรมศาสตร, ออกแบบชุมชน เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  8 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-

บัณฑิต
การออกแบบชุมชนเมือง สถาปตยกรรมศาสตร,

การออกแบบชุมชนเมือง
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบชุมชน

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ปรัชญา,

2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาฝรั่งเศส

4 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาเยอรมัน

5 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาไทย

6 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
7 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

บรรณารักษศาสตร
8 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตรการพัฒนา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, สังคมวิทยา, 

สังคมศาสตรการพัฒนา
9 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต นาฏศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, นาฏศาสตร

10 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต นาฏศาสตร    วิชาโทคีตศิลป อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, นาฏศาสตร

คณะอักษรศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ประวัติศาสตร
12 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภูมิศาสตร
13 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ปรัชญา
14 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สังคีตศิลปไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, ดุริยางคศิลป, 

สังคีตศิลปไทย,
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร,

ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เขมรศึกษา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาเขมร, เขมรศึกษา
17 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ฝรั่งเศสศึกษา ฝรั่งเศสศึกษา
18 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
19 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
20 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร,

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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                          1.  ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                              อันดับ ท.1 ขั้น 4,700 บาท

                          3.  ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

12.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

                           มีคณะวิชาทั้งหมด 16  คณะ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร
       คณะศึกษาศาสตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  และคณะการจัดการสิ่งแวดลอม
                          การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีดังนี้

                                อันดับ ท.2 ขั้น 5,180  บาท

                          2.  ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                          4.  ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                          5.  ประกาศนียบัตรการโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                          6.  ประกาศนียบัตรวิชาการเหมืองแร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                               อันดับ ท.2 ขั้น 5,180  บาท

                               อันดับ ท.2 ขั้น 5,180 บาท

                                อันดับ ท.2  ขั้น 5,180 บาท

                               อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท
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                        12.  ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                               อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                         16.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท
                         17.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                        14.  ประกาศนียบัตรผดุงครรภ หลักสูตร 6 เดือน (ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2 ขั้น 6,020 บาท

                        15.  ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล หรือประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล หลักสูตรตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                               15.1  ผูมีพื้นความรูประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
                               15.2  ผูมีพื้นความรูอนุปริญญาวิชาพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
                               15.3  ผูมีพื้นความรูปริญญาตรีทางการพยาบาล ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                               อันดับ ท.2  ขั้น  5,180 บาท

                          9.  ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                        7.  ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา 
                                ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท

                        13.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                               อันดับ ท.2  ขั้น 5,180 บาท

                               อันดับ ท.2  ขั้น 5,180 บาท
                        10.  ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                        11.  ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                               อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท
                          8.  ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
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                          มัธยมศึกษาตอนปลายไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท 

                         19.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                                อันดับ ท.4 ขั้น7,780 บาท
                         21.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2535 เปนตนไป) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป 

                         18.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                         20.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                                23.2  ผูมีพื้นความรู  ภ.บ. (หลักสูตร 5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

                         22.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4  ขั้น  8,190 บาท

                         25.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

                                23.3  ผูมีพื้นความรู  ท.บ./พ.บ.(หลักสูตรเดิม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท
                                23.4  ผูมีพื้นความรู  พ.บ. + ใบอนุญาตฯ/ท.บ.(หลักสูตรปรับปรุงใหม) ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  9,040  บาท

                                อันดับ ท.4 ขั้น 9,040 บาท
                         24.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                         23.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน   ดังนี้
                                23.1  ผูมีพื้นความรู  วท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร ชีววิทยา, ชีววิทยาการประมง,
วิทยาศาสตรทางทะเล,วาริชศาสตร,

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

การจัดการศัตรูพืช การเกษตร, การจัดการศัตรูพืช

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

ปฐพีศาสตร การเกษตร, ปฐพีศาสตร, ปฐพีวิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วาริชศาสตร)

วาริชศาสตร ชีววิทยา, ชีววิทยาการประมง, 
วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

                           - วิทยาศาสตรการอาหาร,
อุตสาหกรรมเกษตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อุตสาหกรรมเกษตร)

อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
กีฏวิทยา การเกษตร, กีฏวิทยา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรดิน การเกษตร, การจัดการทรัพยากรดิน
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา การเกษตร,กีฏวิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วาริชศาสตร วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร เกษตรศาสตร,สัตวศาสตร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

โรคพืชวิทยา การเกษตร, โรคพืช, โรคพืชวิทยา

                                             คณะทันตแพทยศาสตร
1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต                       - ทันตแพทยศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ หลักสูตร2ปตอจาก ท.บ.+ประสบการณ1ป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                              คณะพยาบาลศาสตร

1 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ                       - ผดุงครรภ ผูไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภ(ลส.6 เดือน)
เพิ่มขึ้น ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ 2 ขั้น 
6,020 บาท /เดิมอยูคณะแพทยศาสตร

2 อนุปริญญาพยาบาล                       - การพยาบาล หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล หลักสูตร2ป ตอจากประกาศนียบัตร
พยาบาลผดุงครรภระดับตนและมีประสบ-
ประสบการณการทํางานในสายงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพมาแลวไมนอยกวา2ป

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง1ป

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง2ป

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต                       - การพยาบาล

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)

                      - การพยาบาล, การพยาบาลและผดุงครรภ

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก การพยาบาล,
การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก

9 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ
10 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาล,การพยาบาลอนามัยชุมชน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                             คณะแพทยศาสตร

1 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ                       - ผดุงครรภ ผูไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภ(ลส.6 เดือน)
เพิ่มขึ้น ไดรับอัตราเงินเดือนอันดับ 2ขั้น 
6,020 บาท/ปจจุบันอยูคณะพยาบาลศาสตร

2 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

                      - วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร1 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย

                      - วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค                       - รังสีเทคนิค
5 ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล                       - วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร1ป/ รับหลายพื้นความรู
6 ประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาพยาบาล                       - วิสัญญีวิทยาพยาบาล รับหลายพื้นความรู
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)                       - การพยาบาล
9 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                       - สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป

10 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต                       - แพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร, ระบาดวิทยา หลักสูตร2ป/รับหลายพื้นความรู
12 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร, ระบาดวิทยา

                                              คณะเภสัชศาสตร
1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต                       - เภสัชศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
                                               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร, บรรณารักษศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร,บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร,ประวัติศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา,พัฒนาสังคม
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร, 

ภาษาจีน
วิทยาเขตปตตานี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร, 
ภาษาญี่ปุน

วิทยาเขตปตตานี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษาฝรั่งเศส

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษามลายู

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษาเยอรมัน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีไทย อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,
ภาษาไทย,ภาษาและวรรณคดีไทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอาหรับ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร,ภูมิศาสตร
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มลายูศึกษา มนุษยศาสตร,มลายูศึกษา
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร, การปกครอง
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร(การปกครอง) รัฐศาสตร,การปกครอง, 
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสนา มนุษยศาสตร,การศาสนา
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง, ศิลปการละคร หลักสูตรตอเนื่อง2ป
22 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะประยุกต ศิลปกรรม, ศิลปะประยุกต หลักสูตรตอเนื่อง2ป
23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยา,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
24 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา มนุษยศาสตร,อิสลามศึกษา
25 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร)                       - มนุษยศาสตร,ภูมิศาสตร
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร,ปรัชญา
28 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาไทย
29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร,ภาษาไทย,

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยา สังคมวิทยา

                                             คณะวิทยาการจัดการ
1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,การเงิน
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการคลัง บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,

การเงินและการคลัง
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ,การจัดการโรงแรม
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,การตลาด
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล การบริหาร,บริหารธุรกิจ,การบริหารงานบุคคล

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ,การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรตอเนื่อง2ป
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต พาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,พาณิชยนาวี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                       - บริหารธุรกิจ
11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานคลัง การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,

การบริหารงานคลัง
12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานบุคคล การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตร4ปและหลักสูตรตอเนื่อง2ป

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานพัฒนาชุมชน การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารงานพัฒนาชุมชน

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานสหกรณ การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารงานสหกรณ

หลักสูตร4ปและหลักสูตรตอเนื่อง2ป

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารทั่วไป

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
การบริหารรัฐกิจ

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารและการปกครองทองถิ่น การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,การปกครอง,
การบริหารและการปกครองทองถิ่น

เดิมชื่อสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,การปกครอง,
การปกครองทองถิ่น

เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการบริหารและการ-
ปกครองทองถิ่น

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นโยบายสาธารณะ การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร,
นโยบายสาธารณะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                       - การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร

                                             คณะวิทยาศาสตร
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร,
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยา ชีววิทยา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาชีววิทยาทางน้ํา ชีววิทยา,ชีววิทยาทางน้ํา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาพฤกษศาสตร ชีววิทยา,พฤกษศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา แขนงวิชาสัตววิทยา ชีววิทยา,สัตววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย,
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรพอลิเมอร วิทยาศาสตรพอลิเมอร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร,สถิติ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) ชีววิทยา ชีววิทยา
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) พฤกษศาสตร ชีววิทยา,พฤกษศาสตร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) สัตววิทยา ชีววิทยา,สัตววิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี,ฟสิกส,เคมีเชิงฟสิกส
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี,เคมีวิเคราะห
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา เคมี,เคมีศึกษา
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอนินทรีย เคมี,เคมีอนินทรีย
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี,เคมีอินทรีย
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี เคมี,ชีวเคมี
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิเวศวิทยา ชีววิทยา,นิเวศวิทยา
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ,กายวิภาคศาสตร

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา,วิทยาศาสตรชีวภาพ,จุลชีววิทยา
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาชีวเคมี ชีววิทยา,เคมี,ชีวเคมี,วิทยาศาสตรชีวภาพ
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ,ชีววิทยา
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ,เภสัชวิทยา
35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาสรีรวิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ,สรีรวิทยา
36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตววิทยา ชีววิทยา,สัตววิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
จุลชีววิทยา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
38 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
ชีวเคมี ชีววิทยา,เคมี,ชีวเคมี ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
39 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
นิเวศนวิทยา ชีววิทยา,นิเวศนวิทยา ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
40 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
พฤกษศาสตร ชีววิทยา,พฤกษศาสตร ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
41 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ

ในระเบียนผลการศึกษา
42 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เคมีศึกษา)
เคมีศึกษา เคมี,เคมีศึกษา

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เคมีอินทรีย)

เคมีอินทรีย เคมี,เคมีอินทรีย

44 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา,เคมี,ชีวเคมี
                                               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา                                 - การประมง,การจับสัตวน้ํา วิทยาเขตปตตานี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร,คณิตศาสตรประยุกต วิทยาเขตปตตานี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร,
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี-ชีววิทยา เคมี,ชีววิทยา,เคมีชีววิทยา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง การประมง,เทคโนโลยีการประมง
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียาง
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิธีวิทยาการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย

                                             คณะวิศวกรรมศาสตร
1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร,คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเคมี
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร,สิ่งแวดลอม,

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเหมืองแร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเหมืองแร,

วิศวกรรมธรณีเหมืองแร,
วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา,

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเคมี
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเหมืองแร
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา)
แขนงวิชาคอมพิวเตอรและระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา)

แขนงวิชาไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟากําลัง

ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา)

แขนงวิชาไฟฟาสื่อสารและอิเล็คทรอนิคส วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส

ในชื่อปริญญาไมระบุสาขาวิชาแตจะปรากฎ
ในระเบียนผลการศึกษา

                                          คณะศิลปศาสตร
1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต อักษรศาสตร,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาศาสตร,ภาษาศาสตรประยุกต
                                           คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร)
ชีววิทยา การศึกษา,ชีววิทยา เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา,วิทยาศาสตรทั่วไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การบริหารการศึกษา การศึกษา,การบริหาร,บริหารการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

การศึกษาชนบท การศึกษา,การศึกษาชนบท หลักสูตร 2 ป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,จิตวิทยา,จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ประถมศึกษา การศึกษา,ประถมศึกษา หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ภาษาไทย การศึกษา,มนุษยศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

ภาษาอังกฤษ การศึกษา,มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร)

สังคมศึกษา การศึกษา,สังคมศึกษา หลักสูตร4 ปและตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา,การวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยาเขตปตตานี
11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา
13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา,ศิลปกรรม,ศิลปศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป/วิทยาเขตปตตานี
14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา,สุขศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป
15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา)                            -   การศึกษา,สุขศึกษา
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา,วิชาชีพครู หลักสูตร1ปตอจากปริญญาตรี
17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา,การบริหาร,การบริหารการศึกษา
18 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา,การประถมศึกษา
19 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและวิจัยการศึกษา การศึกษา,การวิจัยการศึกษา,

การวัดผลและวิจัยการศึกษา
20 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา,จิตวิทยาการศึกษา,จิตวิทยา
21 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีทางการศึกษา,

โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

22 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา
23 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา,วิทยาศาสตรศึกษา
24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน การศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
25 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(จิตวิทยาการศึกษา)
จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา,จิตวิทยา,จิตวิทยาการศึกษา

                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ วัสดุศาสตร,เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง ผลิตภัณฑสัตวน้ํา,เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

                                           วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
1 ประกาศนียบัตรการรักษาความปลอดภัย                            - การรักษาความปลอดภัย หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตรการโรงแรมและ-
การทองเที่ยว

                           - การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรการเหมืองแร                            - การเหมืองแร หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา

4 ประกาศนียบัตรคอมพิวเตอรธุรกิจ                            - บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5 ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการยาง                            - เทคโนโลยีการยาง หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 ประกาศนียบัตรวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                            - การประมง,การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร                            - เทคนิคการเกษตร หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ประกาศนียบัตรศิลปประยุกต                            - ศิลปประยุกต, หลักสูตร2ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
9 อนุปริญญาการโรงแรมและการทองเที่ยว                            - การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 อนุปริญญาคอมพิวเตอรธุรกิจ                            - บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/

เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

11 อนุปริญญาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา

                           - การประมง,เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร                            - การเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคนิคการเกษตร

13 อนุปริญญาเทคโนโลยียาง                            - เทคโนโลยียาง หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาเทคโนโลยียาง

14 อนุปริญญาศิลปะประยุกต                            - ศิลปะประยุกต หลักสูตร3ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาศิลปะประยุกต

                                                    คณะการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การจัดการโรงแรม ลส.นานาชาติ

                                            วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา อิสลามศึกษา
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอิสลาม การศึกษา,ครุศาสตรอิสลาม

                                               คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,อนามัยสิ่งแวดลอม
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มีสาขาวิชาทั้งหมด  10  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาศิลปศาสตร  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  และสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีดังนี้

 1. ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารการปกครอง ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร   6 วิชาเอก  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

 3. ประกาศนียบัตรวิชาการบริหารงานสื่อสารมวลชน   6 วิชาเอก  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

 4. ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไดรับ  อัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1
     ขั้น 4,700 บาท

 5. ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  (การทองเที่ยว   การโรงแรม   งานสํานักงาน   คอมพิวเตอร   ชาง   การสาธารณสุข   การเกษตร   ครู   ธุรกิจ  
     กฎหมาย) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

 6. ประกาศนียบัตรวิชา  หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มัธยมศึกษาตอนตน  และประกอบอาชีพมาแลวไมนอยกวา  5  ป  ไดรับอัตราเงินเดือน
     ไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

 7. ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน  หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท     

13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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 8. อนุปริญญา  หลักสูตร  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

 9. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท
10.ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

11.ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

12.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   (รับหลายพื้นฐาน)
     12.1 ผูมีพื้นความรูประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.3) หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,100  บาท
     12.2 ผูมีพื้นความรูประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท
     12.3 ผูมีพื้นความรูสูงกวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  ไดรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นอีก 1 ขั้น  ตามคุณวุฒิเดิมหรือคุณวุฒิพื้นฐานที่ใชเปนคุณสมบัติ
             ที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว  ทั้งนี้ตองให ก.พ. พิจารณาอนุมัติเปนราย  ๆ  ไป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

  3 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-            
การปกครอง

- การบริหารการปกครอง

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,          
การเงินและการธนาคาร

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานกอสราง บริหารธุรกิจ, การจัดการงานกอสราง  
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การจัดการ, 

การบริหาร
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต                

(การจัดการทั่วไป)
- บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การจัดการ, 

การบริหาร
(เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนง
วิชาการจัดการทั่วไป)

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป บริหารธุรกิจ, การประกันภัยทั่วไป (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร, การบริหาร (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)         
กลุมวิชาเฉพาะการบริหารราชทัณฑ

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - รัฐประศาสนศาสตร, การบริหาร (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 3 ปและ 
ตอเนื่อง 2 ป)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มสธ. - 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ     
วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร

คหกรรมศาสตร, การโรงแรม, 
การโรงแรมและภัตตาคาร

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาคหกรรมศาสตรธุรกิจ    
วิชาเอกธุรกิจอาหาร

คหกรรมศาสตร, ธุรกิจอาหาร, การอาหาร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกโภชนาการชุมชน คหกรรมศาสตร, โภชนวิทยา (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป) 
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาการเด็กและครอบครัว คหกรรมศาสตร, 
การพัฒนาการเด็กและครอบครัว

(หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป) 
วิชาเอกจะปรากฏในระเบียนผการศึกษา

  1 * ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน-        
และทรัพยสิน

- กฎหมาย, 
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน

(หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เปนโครงการความรวมมือระหวาง มสธ.กับ
กรมที่ดิน

สาขาวิชานิติศาสตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

มสธ. - 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 อนุปริญญานิติศาสตร - กฎหมาย (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย
 4 * ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ - กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

 1 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร วิชาเอกการโฆษณา นิเทศศาสตร
  2 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร วิชาเอกการวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร
 3 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร วิชาเอกการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร
 4 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร วิชาเอกการภาพยนตร นิเทศศาสตร
 5 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร วิชาเอกการวิทยุกระจายเสียง นิเทศศาสตร
 6 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร วิชาเอกการหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร
 7 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานภาพยนตร การบริหารงานสื่อสารมวลชน

 8 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-
งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานประชาสัมพันธ การบริหารงานสื่อสารมวลชน

 9 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-
งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานโฆษณา การบริหารงานสื่อสารมวลชน

 10 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-
งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานหนังสือพิมพ การบริหารงานสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร

มสธ. - 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
 11 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-

งานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกการบริหารงานวิทยุโทรทัศน การบริหารงานสื่อสารมวลชน

 12 * ประกาศนียบัตรวิชาการบริหาร-
งานสื่อสารมวลชน

วิชาเอกการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง การบริหารงานสื่อสารมวลชน

13 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม      
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

14 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต - นิเทศศาสตร (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 3 ป)
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ
เทคโนโลยีการพิมพ, การพิมพ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

1 ประกาศนียบัตรรัฐศาสตร - รัฐศาสตร เปนหลักสูตรที่ไมกําหนดอัตราเงินเดือน
(หลักสูตร 1 ป)

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

รัฐศาสตร, ความสัมพันธระหวางประเทศ (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 3 ป)  
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร รัฐศาสตร, การปกครอง (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 3 ป) 
แขนงวิชาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

  1 * ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย/เทียบเทา)

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)

สาขาวิชารัฐศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

มสธ. - 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร            

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร, 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร         
วิชาเอกการคุมครองผูบริโภคทาง-
สาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร, 
การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร         
วิชาเอกชันสูตรสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร,  ชันสูตรสาธารณสุข (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)
7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร            

วิชาเอกทันตสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตร, ทันตสาธารณสุขชุมชน

8 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)

แขนงวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป สาธารณสุขศาสตร, 
การบริหารสาธารณสุขทั่วไป

9 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)

แขนงวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, การบริหารโรงพยาบาล

  1 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ(การทองเที่ยว)

- ภาษาอังกฤษ

  2 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ(การโรงแรม)

- ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศิลปศาสตร

มสธ. - 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  3 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ

อาชีพ(งานสํานักงาน)
- ภาษาอังกฤษ

  4 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ(คอมพิวเตอร)

- ภาษาอังกฤษ

  5 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ(ชาง)

- ภาษาอังกฤษ

  6 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ(การสาธารณสุข)

- ภาษาอังกฤษ

  7 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ(การเกษตร)

- ภาษาอังกฤษ

  8 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (ครู)

- ภาษาอังกฤษ

   9 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (ธุรกิจ)

- ภาษาอังกฤษ

 10 * ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
อาชีพ (กฎหมาย)

- ภาษาอังกฤษ

 11 * ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา - ไทยคดีศึกษา (ม.ปลาย หรือ ม.ตน + 1 ป และประกอบ
วิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ป)

 12 * ประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ - สารนิเทศ (ม.ปลาย หรือ ม.ตน + 1 ป และประกอบ
วิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ป)

มสธ. - 8 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
 13 * ประกาศนียบัตรวิชาประวัติศาสตร - ประวัติศาสตร (ม.ปลาย หรือ ม.ตน + 1 ป และประกอบ

วิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ป)
 14 * ประกาศนียบัตรวิชาวัฒนธรรมศึกษา - วัฒนธรรมศึกษา (ม.ปลาย หรือ ม.ตน + 1 ป และประกอบ

วิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 5 ป)
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร สารนิเทศศาสตร
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร สารนิเทศศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

  1 * ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - การศึกษา หลักสูตร 1 ป (รับหลายพื้นฐาน * )
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา                     
วิชาเอกภาษาไทย

การศึกษา, ภาษาไทย

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา                     
วิชาเอกมัธยมศึกษาทั่วไป

การศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา                     
วิชาเอกวิทยาศาสตร

การศึกษา, วิทยาศาสตร

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา                     
วิชาเอกคณิตศาสตร

การศึกษา, คณิตศาสตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร

มสธ. - 9 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาประถมศึกษา                   

วิชาเอกประถมศึกษา
การศึกษา

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาประถมศึกษา                   
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

การศึกษา

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา                     
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

การศึกษา, ภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชามัธยมศึกษา                     
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,    
เทคโนโลยีทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา, การบริหาร
15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 

เทคโนโลยีทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา
16 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
17 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

มสธ. - 10 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรสงเสริมการเกษตร-     

และสหกรณ
- การเกษตร, 

การสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
เปนหลักสูตรที่ไมกําหนดอัตราเงินเดือน   
(หลักสูตร 1 ป) เดิมอยูสํานักวิชาการ

2 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     
วิชาเอกการจัดการผลิตสัตว

การเกษตร, การจัดการผลิตสัตว, สัตวบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

3 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     
วิชาเอกการจัดการผลิตพืช

การเกษตร, การจัดการผลิตพืช, พืชศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

4 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร             
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

5 ปริญญาสงเสริมการเกษตรและ-   
สหกรณบัณฑิต

แขนงวิชาสหกรณ การสหกรณ

6 ปริญญาสงเสริมการเกษตรและ-   
สหกรณบัณฑิต

แขนงวิชาสงเสริมการเกษตร การเกษตร

7 ปริญญาสงเสริมการเกษตรและ-   
สหกรณบัณฑิต

แขนงวิชาสงเสริมการเกษตร          
วิชาเอกสงเสริมการปาไม

การเกษตร, สงเสริมการเกษตร, 
สงเสริมการปาไม

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

8 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

มสธ. - 11 



มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ   คณะเกษตรศาสตร   คณะเภสัชศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะศิลปศาสตร 

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีดังนี้

1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบ. - 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
พืชสวน การเกษตร, พืชสวน เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร) สาขาวิชา

พืชสวน ของ ว.อุบลราชธานี  ม.ขอนแกน
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร เดิมชื่อ วท.บ.(เกษตรศาสตร) สาขาวิชา

 สัตวศาสตร ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแกน
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
พืชไร การเกษตร, พืชไร เดิมชื่อวท.บ.(เกษตรศาสตร)สาขาวิชา 

พืชไร ของ ว.อุบลราชธานี  ม.ขอนแกน

  1 * ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา, ชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล เดิมชื่อ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ของ ว.อุบลราชธานี ม.ขอนแกน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเกษตรศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มอบ. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร

มอบ. - 3



มีคณะวิชาทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ มีดังนี้

1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น 6,360  บาท

2. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4  ขั้น 7,780 บาท

3. ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5  ขั้น 10,600 บาท

                                                             15. มหาวิทยาลัยแมโจ

มจ. - 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร  
2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร,

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ

4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจเกษตร
5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตร ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร มีสาขาวิชายอย 

7 สาขา ดังนี้ 
สาขาพืชไร 
สาขาพืชสวนประดับ
สาขาพืชผัก
สาขาสัตวปก
สาขาโคนม
สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ

     

การเกษตร, พืชศาสตร
การเกษตร, พืชศาสตร
การเกษตร, พืชศาสตร
สัตวบาล, สัตวศาสตร
สัตวบาล, สัตวศาสตร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสหกรณ

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   เกษตรกรรม + 2 ป
 - สาขาวิชาจะปรากฏในระเบียนผล
    การศึกษา

คณะธุรกิจการเกษตร

มจ. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการเกษตร  
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด  

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป  
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม-
อาหาร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) เดิมชื่อเทคโนโลยี-
การเกษตรบัณฑิต สาขาสงเสริมการเกษตร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรสหกรณ ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรลสหกรณ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาการทองเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
16 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร
17 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ
18 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร
19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรเกษตร
21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบัณฑิต  สาขาสงเสริมการเกษตร

มจ. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการเกษตรและปาไม การเกษตร, บริหารการเกษตรและปาไม
24 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต การวางแผนและพัฒนาชนบท การวางแผนและพัฒนาชนบท

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต โคนมและโคเนื้อ การเกษตร, สัตวบาล, โคนมและโคเนื้อ
2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต โคเนื้อ การเกษตร, สัตวบาล, โคเนื้อ
3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสุกร การเกษตร, สัตวบาล,

เทคโนโลยีการผลิตสุกร
4 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต ประมงน้ําจืด การประมง, การประมงน้ําจืด หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม) หรือ
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม

5 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชผัก การเกษตร, พืชผัก  
6 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชสวนประดับ การเกษตร, พืชสวนประดับ  
7 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม) หรือ
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม

8 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวปก การเกษตร, สัตวบาล, สัตวปก
9 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต ไมผล การเกษตร, ไมผล

คณะผลิตกรรมการเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชไรนา การเกษตร, พืชไรนา
11 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวศาสตร(สุกร) การเกษตร, สัตวศาสตร,

สัตวบาล, สุกร
ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร)

12 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สัตวศาสตร(สัตวปก) การเกษตร, สัตวศาสตร,
สัตวบาล, สัตวปก

ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก)

13 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชไร) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชไร ปรับปรุงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร (พืชไร)

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(อาหารสัตว) การเกษตร, สัตวศาสตร,
 สัตวบาล, อาหารสัตว

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง(ชีววิทยาการประมง) การประมง, ชีววิทยา, ชีววิทยาการประมง
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อารักขาพืช(โรคพืชวิทยา) การเกษตร, อารักขาพืช, โรคพืช  
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง(การจัดการประมง) การประมง, การจัดการประมง  
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชสวนประดับ) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชสวนประดับ  
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชผัก) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชผัก  
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(การผลิตสุกร) การเกษตร, สัตวศาสตร,

สัตวบาล, การผลิตสุกร
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต  สาขาสัตวศาสตร (สุกร)

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง(การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) การประมง, ชีววิทยา, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อารักขาพืช(กีฏวิทยา) การเกษตร, อารักขาพืช, กีฏวิทยา
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(โคนมและโคเนื้อ) การเกษตร, สัตวศาสตร, 

สัตวบาล, โคนมและโคเนื้อ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(พืชไร) การเกษตร, พืชศาสตร, พืชไร ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-

บัณฑิต  สาขาพืชศาสตร (พืชไร)
25 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร(สัตวปก) การเกษตร, สัตวศาสตร, 

สัตวบาล, สัตวปก
ปรับปรุงจากปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร-
บัณฑิต  สาขาสัตวศาสตร (สัตวปก)

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร(ไมผล) การเกษตร, พืชศาสตร, ไมผล
27 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตสัตว การเกษตร, สัตวบาล, การผลิตสัตว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร  
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร
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                    มีคณะวิชาทั้งหมด   6   คณะ   คือ   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร   

คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มีดังนี้

                    1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

                    2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือหลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจาก  

                         มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    4.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                    5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                    6.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท

                    7.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

16.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร การศึกษา, อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ,

อุตสาหกรรมศิลป, ศิลปอุตสาหกรรม
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาปตยกรรม การศึกษา, สถาปตยกรรม (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว การศึกษา, การเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช การศึกษา, การเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน การศึกษา, มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร การศึกษา, อุตสาหกรรมเกษตร
8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม การศึกษา, 

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาญี่ปุน

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร การศึกษา, การศึกษาวิทยาศาสตร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรเกษตร การศึกษาเกษตร, ครุศาสตรเกษตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม,

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สจล. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎี

บัณฑิต
การบริหารอาชีวศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา,

การบริหารอาชีวศึกษา
14 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ, 

ครุศาสตรสาขาศิลปการชาง, 
อุตสาหกรรมศิลป, ศิลปอุตสาหกรรม

15 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาปตยกรรม การศึกษา, สถาปตยกรรม
16 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช
การเกษตร, การศึกษา พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไมระบุชื่อสาขาวิชา

17 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน การศึกษา, มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน
18 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี

การผลิตสัตว
การศึกษา, การเกษตร พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไมระบุชื่อสาขาวิชา

19 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโทรคมนาคม
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม พ.ศ.2525
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต พ.ศ.2525
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต, คณิตศาสตร พ.ศ.2525

สจล. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
สถาปตยกรรม การศึกษา, สถาปตยกรรมศาสตร

26 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา, การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

27 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

การบริหารอาชีวศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเกษตร ชางกลการเกษตร พ.ศ.2523
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรกรรม การเกษตร พ.ศ.2523
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเกษตร ชางกลการเกษตร พ.ศ.2523
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไมดอกไมประดับ การเกษตร พ.ศ.2523
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกษตรกรรม การเกษตร พ.ศ.2523
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2523
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการหมัก
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีการจัดการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล, 

วิศวกรรมเกษตร
พ.ศ.2524

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สจล. - 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สัตวบาล, สัตวศาสตร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การเกษตร, เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

บริหารธุรกิจเกษตร
พ.ศ.2523

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง ชีววิทยา, การประมง, วิทยาศาสตรการประมง
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชไร การเกษตร, พืชไร

สจล. - 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การเกษตร, เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

27 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร การอาหาร, โภชนวิทยา, 

วิทยาศาสตรการอาหาร
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การเกษตร, เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต คณิตศาสตร, สถิติ, สถิติประยุกต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร

สจล. - 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม เคมี, สิ่งแวดลอม, เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต เคมี, เคมีประยุกต
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรและ-
เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา รับผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมเครื่องกล ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกล
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร  

แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร,
เครื่องจักรกลเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมการวัดคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร

สจล. - 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมระบบควบคุม
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมการวัดคุม
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
 แขนงวิชาวิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร, 
วิศวกรรมอาหาร

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา, 

วิศวกรรมกอสราง
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสารสนเทศ
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอาหาร
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร

สจล. - 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
22 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร, 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

23 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรทัศน วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, เทคโนโลยีโทรทัศน

24 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, เทคนิคอุตสาหกรรม, 
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัด-
อุตสาหกรรม  พ.ศ.2520

25 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

26 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร, 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

27 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

สจล. - 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา พ.ศ.2525 ในชื่อปริญญาไมระบุชื่อสาขา

แตสาขาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปอุตสาหกรรม ศิลปอุตสาหกรรม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารและเทคโนโลยีการกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา, 

การบริหารและเทคโนโลยีการกอสราง
พ.ศ.2524

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา, 
เทคโนโลยีการกอสราง

พ.ศ.2523 เฉพาะผูกําลังศึกษาในป 2523  
รวม 3 รุน

6 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป พ.ศ.2526
7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม
8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ
9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม

10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพยนตรและวีดีโอ ศิลปกรรม, ภาพยนตรและวีดีโอ
11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การถายภาพ ศิลปกรรม, การถายภาพ
12 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
13 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร, มัณฑนศิลป,

สถาปตยกรรมภายใน
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สจล. - 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป, ออกแบบผลิตภัณฑ, 

ศิลปอุตสาหกรรม 
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

15 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบเครื่องเรือน สถาปตยกรรมศาสตร, ออกแบบเครื่องเรือน (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

16 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ผังเมือง, 
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม

(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)

17 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมภายใน,
มัณฑนศิลป

(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

18 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

สถาปตยกรรมเขตรอน สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมเขตรอน (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล. - 11



                   มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร (ปจจุบันคือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
และคณะวิทยาศาสตร)  คณะพลังงานและวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มีดังนี้

                   1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ   หรือหลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจาก
                        มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท

                   2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                   3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                   4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                   5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

17.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มจธ. - 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรเทคโนโลยี การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา,
โสตทัศนศึกษา, ครุศาสตรเทคโนโลยี

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ การพิมพ, เทคโนโลยีการพิมพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-
มัลติมีเดีย

คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี) 
ปจจุบันอยูในคณะศิลปศาสตร

9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

ครุศาสตรเทคโนโลยี ครุศาสตรเทคโนโลยี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มจธ. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรเทคโนโลยี ครุศาสตรเทคโนโลยี (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรม-

อุตสาหการ)
9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
14 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร

มจธ. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาศาสตรประยุกต
ปจจุบันอยูในคณะศิลปศาสตร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุณหภาพ เทคโนโลยีอุณหภาพ (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ, วัสดุศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีพลังงาน
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน ฟสิกส, เทคโนโลยีพลังงาน
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุณหภาพ เทคโนโลยีอุณหภาพ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีวัสดุ,

วัสดุศาสตร
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุณหภาพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีอุณหภาพ
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะพลังงานและวัสดุ

มจธ. - 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, 

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
17 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีพลังงาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาประยุกต

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคนิคเคมี ชางเทคนิคเคมี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มจธ. - 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเทคนิคธรณี (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (เดิมชื่อสาขาวิชาเครื่องกล)
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ,

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมระบบการผลิต

มจธ. - 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง
26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมซอฟแวร คอมพิวเตอร, วิศวกรรมซอฟแวร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี ชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวเคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มจธ. - 7



                    มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร  (ปจจุบันคือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

และคณะวิทยาศาสตรประยุกต)  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิศวกรรมศาสตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

คณะอุตสาหกรรมศาสตร  (ปจจุบันคือคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม)

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   มีดังนี้

                    1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

                    2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    4.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                    6.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

18.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม
2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การศึกษา,

การบริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

ดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การศึกษา, วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล ชางอุตสาหกรรม, เครื่องกล
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา การศึกษา, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง  (เคมีอุตสาหกรรม) หรือ
เทียบเทา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติประยุกต
9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การศึกษา, 
การบริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

ไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคกายอุปกรณ กายอุปกรณ, เทคนิคกายอุปกรณ (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
7 ปริญญาวิทยศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติประยุกต
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สถิติประยุกต สถิติประยุกต (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล มี  2  กลุม  คือ  กลุมพลังงาน - 

เครื่องตนกําลัง  และกลุมการผลิต
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการขนถายวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ
7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีขนถายวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,

เทคโนโลยีขนถายวัสดุ
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโครงสราง วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีโครงสราง

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการผลิต
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องกล ชางเครื่องกล
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกอสราง ชางกอสราง
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องจักรกลงานไม ชางเครื่องจักรกลงานไม เดิมชื่อสาขาวิชาชางไมอุตสาหกรรม
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอและประสาน ชางทอและประสาน
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สจพ. - 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โยธา ชางโยธา
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน (แมพิมพ) ชางกลโรงงาน (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน (สรางเครื่องกล) ชางกลโรงงาน (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางกอสราง
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบ, ชางเขียนแบบเครื่องกล (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องจักรกลงานไม ชางไมอุตสาหกรรม, ชางเครื่องจักรกลงานไม (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ชางไฟฟา, 

ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
(หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องเรือนและตกแตง ชางเครื่องเรือนและตกแตง (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางทอและประสาน ชางเชื่อม, ชางโลหะ, ชางทอและประสาน (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคโนโลยีโยธา ชางกอสราง, ชางโยธา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางฝกหัดเครื่องเรือนอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,

ชางฝกหัดเครื่องเรือนอุตสาหกรรม
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางฝกหัดเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการผลิต, 
ชางฝกหัดเทคโนโลยีการผลิต

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางฝกหัดเทคโนโลยีไฟฟา ชางไฟฟา, ชางฝกหัดเทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟา ชางไฟฟา (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟาอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไมอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางไมอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาชางเครื่องจักรกล-

งานไม
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ) 
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเครื่องกล-

อุตสาหกรรม
30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่องมือวัดและควบคุม)
ชางอิเล็กทรอนิกส, เครื่องมือวัดและควบคุม

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเซรามิก ศิลปอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเซรามิก (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

33 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ศิลปอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมศิลป,
เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

สจพ. - 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารงานกอสราง การบริหารงานกอสราง (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

คณะอุตสาหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

สจพ. - 8



     มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  คือ   คณะบริหารธุรกิจ   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   คณะสถิติประยุกต   โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา-
     ทรัพยากรมนุษย  สํานักภาษา   สํานักวิจัย   คณะพัฒนาสังคม   โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม   คณะรัฐประศาสนศาสตร   สํานักฝกอบรม
     โครงการประกาศนียบัตรชั้นสูงทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

     การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มีดังนี้
     1.   ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2 

     ขั้น  5,740  บาท
     2.   ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3

     ขั้น  6,360  บาท
     3.   ประกาศนียบัตรชั้นสูง และประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือน

     ไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท
     4.   ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท
     5.   ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5   ขั้น  10,600  บาท

19. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สพบ. - 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
2 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการตลาด บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการงานบุคคล
บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญชีเพื่อการบริหาร

บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

5 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเงิน บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

สาขาการบริหารการปฏิบัติการ
บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

7 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางบริหารธุรกิจ

- บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางบริหารธุรกิจ

- บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (Master of Global 
Business Administration )

9 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ เปนหลักสูตรรวมระหวางจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

สพบ. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรชั้นสูง พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ

2 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการวางแผน-
และประเมินผลโครงการ

- การบริหาร,
การวางแผนและประเมินผลโครงการ

3 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ

- เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

4 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาการวางแผนภาคและเมือง

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

5 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

6 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม-
และแรงงาน

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

7 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาการวิเคราะหและประเมินโครงการ

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

8 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

9 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตรการเกษตร

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สพบ. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน
เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

11 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐศาสตรประชากรและ-
มนุษยทรัพยากร

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

12 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาการวางแผนเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

13 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สาขาเศรษฐมิติ

เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

14 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

- เศรษฐศาสตร, พัฒนาการเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

15 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ เปลี่ยนเปนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

1 ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ - สถิติ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย/หลักสูตร 4 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต

คณะสถิติประยุกต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต 

สาขาคอมพิวเตอร
สถิติ เปลี่ยนเปนพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

4 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต 
สาขาการวิจัยดําเนินงาน

สถิติ เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)

5 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาประชากรศาสตร สถิติ เปลี่ยนเปนพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา

6 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาสถิติ สถิติ เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)

7 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

- ประชากรศาสตร,
ประชากรและการพัฒนา

เปลี่ยนเปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรและการพัฒนา

8 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร

- คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

9 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางสถิติประยุกต

สถิติ สถิติประยุกต, สถิติ เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติประยุกต)

10 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางสถิติประยุกต

คอมพิวเตอร สถิติประยุกต, คอมพิวเตอร เปลี่ยนเปนพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

11 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางสถิติประยุกต

วิจัยดําเนินงาน สถิติประยุกต, วิจัยดําเนินงาน เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติประยุกต)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-

บัณฑิตทางสถิติประยุกต
ประชากรศาสตร สถิติประยุกต, ประชากรศาสตร เปลี่ยนเปนพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

ทางประชากรและการพัฒนา

13 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางสถิติประยุกต

ระบบและการจัดการสารสนเทศ สถิติประยุกต,
ระบบและการจัดการสารสนเทศ

เปลี่ยนเปนพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศและระบบ

14 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางสถิติประยุกต

วิทยาการประกันภัย สถิติประยุกต,การประกันภัย,
คณิตศาสตรประกันภัย,
วิทยาการประกันภัย

เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)

15 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางสถิติประยุกต

การจัดการสารสนเทศและระบบ สถิติประยุกต,
การจัดการสารสนเทศและระบบ

เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สถิติประยุกต)

16 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

ประชากรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชากรและการพัฒนา เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ประชากรและการพัฒนา)

17 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

ประชากรและการศึกษา ประชากรศาสตร,
ประชากรและการพัฒนา,
ประชากรและการศึกษา

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรและการพัฒนา)

18 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

ประชากรและสุขภาพ ประชากรศาสตร,
ประชากรและการพัฒนา,
ประชากรและสุขภาพ

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรและการพัฒนา)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-

บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา
ประชากรและการเกษตร ประชากรศาสตร,

ประชากรและการพัฒนา,
ประชากรและการเกษตร

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา 
เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรและการพัฒนา)

20 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

ประชากรและทรัพยากรมนุษย ประชากรศาสตร,
ประชากรและการพัฒนา,
ประชากรและทรัพยกรมนุษย

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรและการพัฒนา)

21 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

ประชากร  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชากรศาสตร,
ประชากรและการพัฒนา,
ประชากร  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ระบุชื่อสาขาในระเบียนผลการศึกษา
เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรและการพัฒนา)

22 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางสถิติ

- สถิติ เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ

1 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง-
ภาษาญี่ปุนธุรกิจ

- ภาษาญี่ปุน, ภาษาญี่ปุนธุรกิจ

2 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางภาษาและการสื่อสาร

การสื่อสาร ภาษาและการสื่อสาร, การสื่อสาร เปลี่ยนเปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สํานักภาษา

สพบ. - 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-

บัณฑิตทางภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสาร,

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี
เปลี่ยนเปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

1 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

นโยบายและการวางแผนทางสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม จะปรากฎชื่อแขนงวิชาเอกในระเบียนผล
การศึกษา

2 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

การปฏิบัติการทางสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม จะปรากฎชื่อแขนงวิชาเอกในระเบียนผล
การศึกษา

3 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

การวิเคราะหทางสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม จะปรากฎชื่อแขนงวิชาเอกในระเบียนผล
การศึกษา

1 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางพัฒนาสังคม

การจัดการทางพัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม เปลี่ยนเปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

2 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางพัฒนาสังคม

การวิเคราะหและวางแผนทางสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม เปลี่ยนเปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

1 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางการจัดการสิ่งแวดลอม

- สิ่งแวดลอม, การจัดการสิ่งแวดลอม เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ปจจุบัน
เปลี่ยนเปนสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา

สํานักวิจัย

คณะพัฒนาสังคม

โครงการบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม

คณะรัฐประศาสนศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรชั้นสูง รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร
2 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-

บัณฑิตทางการจัดการภาครัฐและเอกชน
- การบริหาร, การจัดการภาครัฐและเอกชน เปลี่ยนเปนการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาบัณฑิต

3 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร

- การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

4 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาการบริหารองคการและการจัดการ

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

5 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาการบริหารงานบุคคล

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

6 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาการบริหารงานคลัง

การบริหาร,รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

7 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
สาขานโยบายสาธารณะและการบริหาร-
โครงการ

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

8 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาการพัฒนาและบริหารชุมชนเมือง

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

9 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาการบริหารงานตํารวจ

การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 

สาขาการพัฒนาและบริหารชุมชนชนบท
การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร เปลี่ยนเปนรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

11 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี-
บัณฑิตทางการบริหารการพัฒนา

- การบริหาร, การบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  มี 4 กลุมวิชา 
เปลี่ยนเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

12 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาชนบท การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร

13 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาระบบการบริหาร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร

14 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาเมือง การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร

15 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต นโยบายสาธารณะ การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา-
บัณฑิตทางเทคโนโลยีการบริหาร

- การบริหาร, เทคโนโลยีการบริหาร เปลี่ยนเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางภาษาอังกฤษ-
เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

- อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,
มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ,

โครงการประกาศนียบัตรชั้นสูงทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

สํานักฝกอบรม

สพบ. - 10



                  1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                  3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                  2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

20.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                  มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ  คือ คณะเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร
และวิทยาการคอมพิวเตอร  และคณะศึกษาศาสตร
                  การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีดังนี้

มมส. - 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2538

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,                   
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ การบริหาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด        (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

มหาสารคาม เริ่มใชป 2536
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

มหาสารคาม เริ่มใชป 2537
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

มหาสารคาม เริ่มใชป 2536
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      

          
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

คณะเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

มมส. - 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      

       
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา-

ตางประเทศ
การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2537

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2537

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      
        

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2535

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2537

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร, สถิติ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2537

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

คณะวิทยาศาสตร

มมส. - 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

มหาสารคาม เริ่มใชป 2538

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2538
(เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส, วิทยาศาสตร-ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร-ชีววิทยา    
                    

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร

มมส. - 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

มหาสารคาม เริ่มใชป 2536
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

มหาสารคาม เริ่มใชป 2536
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,                       

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน - การศึกษา (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,         

          
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

14 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536  

15 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การบริหาร, การศึกษา, การบริหารการศึกษา  
                      

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2537

18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ (เดิมชื่อสาขาการศึกษาผูใหญ)
19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา        

                    
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

มมส. - 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร        

           
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,                  
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,         
         

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
มหาสารคาม เริ่มใชป 2536

มมส. - 6 



                    มีสํานักวิชาทั้งหมด  5  สํานักวิชา  คือ  สํานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สํานักวิชาวิทยาศาสตร  สํานักวิชาเทคโนโลยี-  

อุตสาหกรรม   สํานักวิชาแพทยศาสตร

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีดังนี้

                    1.   ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    2.   ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                    3.   ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  (และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

                           ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท

                    4.   ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

21.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มทส. - 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโพลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมโทรคมนาคม
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวบาล, เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการขนสง วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีขนสง
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีการพิมพ

สํานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มทส. - 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร
สํานักวิชาแพทยศาสตร

 มทส. - 3 



                    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    2.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

22.  มหาวิทยาลัยทักษิณ
                    มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  และคณะศึกษาศาสตร

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ   มีดังนี้

มท.- 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,               
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาลัย
ภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   (เดิมชื่อคณะมนุษยศาสตร)

มท.- 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่

วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป      
      
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,              
การตลาด

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป      
          

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2532 เปนตนไป

มท.- 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      

         
ภาษาไทย

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร(ไทย/สากล) ดุริยศิลป, ศิลปศาสตร, ดุริยางคศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2537 เปนตนไป

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษามลายู

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2538 เปนตนไป

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      
        
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2519 เปนตนไป

19 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2533 เปนตนไป

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร

มท.- 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่

วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2538 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตร ของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2532 เปนตนไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2520 เปนตนไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,                       
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

คณะศึกษาศาสตร

มท.- 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2538 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร)

มท.- 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,               

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาลัย       
ภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป            
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

มท.- 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่

วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
       
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ        
                                  

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2524 เปนตนไป

13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส, วิทยาศาสตร-ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2540 เปนตนไป

14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2512 เปนตนไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร (เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

มท.- 8 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย (เดิมอยูคณะมนุษยศาสตร)
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ (เดิมอยูคณะมนุษยศาสตร)

มท.- 9 



                                                                                                                                      23. แพทยสภา

           มีสาขาวิชาทั้งหมด    41    สาขาวิชา   คือ     กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ    ประสาทวิทยา   ตจวิทยา   จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน    
  อายุรศาสตรโรคเลือด   ศัลยศาสตรทวารหนัก  กุมารเวชศาสตรโรคไต  กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ  อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจ  กุมารเวชศาสตรโรคเลือด    
  อายุรศาสตรโรคหัวใจ    อายุรศาสตรโรคไต    กุมารศัลยศาสตร    ศัลยศาสตรตกแตง   ศัลยศาสตรทรวงอก   ศัลยศาสตรยูโรวิทยา   รังสีวิทยาวินิจฉัย 
  พยาธิวิทยาคลีนิค     เวชศาสตรปองกัน  (แขนงระบาดวิทยา    แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิค    แขนงสาธารณสุขศาสตร    แขนงเวชศาสตรการบิน) 
  เวชศาสตรนิวเคลียร     รังสีรักษา    รังสีวิทยาทั่วไป    จิตเวชศาสตร    นิติเวชศาสตร    วิสัญญีวิทยา    ประสาทศัลยศาสตร    พยาธิวิทยากายวิภาค   
  พยาธิวิทยาทั่วไป   ศัลยศาสตรออรโธปดิกส   ศัลยศาสตร   กุมารเวชศาสตร    อายุรศาสตร   สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา   เวชปฏิบัติทั่วไป   เวชศาสตรฟนฟู    
  จักษุวิทยา    โสต  นาสิก  ลาริงซวิทยา    รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร    โลหิตวิทยา    อายุรศาสตรทั่วไป    ศัลยศาสตรทั่วไป

           การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของแพทยสภา   มีดังนี้
        1. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตรทั่วไป) หลักสูตร 3 ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
             + ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ   ท.5   ขั้น  10,600   บาท                          

        2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังตอไปนี้ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ   ท.5   ขั้น   11,120   บาท 
             2.1  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (หลักสูตรตอยอด)  หลักสูตร  1 - 2  ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
                     + วุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไป/หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไป
             2.2  วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตร  4 - 5  ป  ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + ใบอนุญาตใหเปน
                     ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม                                                                                           

พส.- 1



         3. หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเดียวกับวุฒิบัตรในขอ 1  หรือ  ขอ 2  ไดรับอัตราเงินเดือนเทากับ           
             วุฒิบัตรสาขานั้น ๆ       

หมายเหตุ  *    วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ   ในสาขาวิชาที่ไดมีการเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตร  4 - 5  ป  เปนหลักสูตร  3 ป  หรือ   เปลี่ยนจากหลักสูตร 3 ป
                        เปนหลักสูตร  4 - 5  ป     สวนราชการที่จะบรรจุผูมีคุณวุฒิดังกลาวควรตรวจสอบหลักฐานของแพทยสภาหรือสอบถามแพทยสภา                  
                        โดยตรงวาเปนหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรตอยอด            

พส.- 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พยาธิวิทยากายวิภาค
(พยาธิวิทยา)

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

2 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

3 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

4 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

5 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

6 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศัลยศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

7 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

8 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

9 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จักษุวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

10 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

พส.- 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

12 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

13 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

14 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร-
นิวเคลียร

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

15 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

16 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

17 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

18 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

19 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

20 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โลหิตวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

พส.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตรปองกัน แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 1

22 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

  23 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 24 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 25 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 26 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

27 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทวารหนัก แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

28 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

29 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

30 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

พส.- 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  31 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กุมารเวชศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

32 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

33 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

  34 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศัลยศาสตร แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

35 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรตกแตง แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 2

  36 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทรวงอก แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  37 * วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรยูโรวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

38 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

39 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

40 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรปองกันแขนงระบาดวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตรปองกันแขนงเวชศาสตร-
ปองกันคลินิค

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

42 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรนิวเคลียร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

43 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีรักษา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

44 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

45 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

46 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

47 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรปองกันแขนงสาธารณสุข-
ศาสตร

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

48 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

49 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศัลยศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

50 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
51 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พยาธิวิทยาทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

52 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

53 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

54 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

55 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตร แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

56 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

57 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

58 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตรฟนฟู แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

59 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จักษุวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

60 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โสต  นาสิก  ลาริงซวิทยา แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
61 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เวชศาสตรปองกันแขนงเวชศาสตร-
การบิน

แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

  62 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรยูโรวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  63 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศัลยศาสตร แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  64 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  65 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  66 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  67 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคเลือด แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

68 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทรวงอก แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

69 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรตกแตง แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

70 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศัลยศาสตรทวารหนัก แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
  71 * หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตจวิทยา แพทยศาสตร โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

72 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

73 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

74 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายุรศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

75 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

76 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคไต แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

77 หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตรโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร อัตราเงินเดือนตามขอ 3

พส.- 10



ประกอบดวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตางๆ  ดังนี้
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - วิทยาลัยชุมชน
 - สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
 - กรมการศาสนา
 - กรมอาชีวศึกษา
 - กรมสามัญศึกษา
 - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีหลักสูตรกลางที่ไมระบุคณะ และคณะวิชา ทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะเกษตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  คณะนาฏศิลปและดุริยางค  คณะศิลปกรรม  
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้

24. สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ศธ. - 1



ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,100  บาท
2 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ 3 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,100  บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 1
3 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ อันดับ  ท.1   ขั้น  4,100  บาท

3.1  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นตน 1 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
3.2  ประกาศนียบัตรประโยคครูประชาบาล
3.3  ประกาศนียบัตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
3.4  ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล (ป.)
3.5  ประกาศนียบัตรประโยครูพลศึกษาตรี
3.6  ประกาศนียบัตรผูสอนวาดเขียนตรี
3.7  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.) สอบเทียบความรู
3.8  ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 สอบเทียบความรู
3.9  ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 7 สอบเทียบความรู
3.10 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 8 สอบเทียบความรู

4 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,300  บาท
5 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สอบเทียบความรู อันดับ  ท.1   ขั้น  4,300  บาท

บัญชีรายละเอียดการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538

คุณวุฒิ

 ศธ. - 2



ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
6 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ 3 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,700  บาท

6.1  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (มศ.6 สายอาชีพ)
6.2  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาอาชีพ 2  (วช.2)
6.3  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6.4  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
6.5  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการชาง (ป.ป.ช.)
6.6  ประกาศนียบัตรประโยคครูพลศึกษาโท
6.7  ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
6.8  ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล
6.9  ประกาศนียบัตรผูสอนวาดเขียนโท
6.10 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง
6.11 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลาง
6.12 ประกาศนียบัตรนักบรรณารักษ

7 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) สอบเทียบความรู อันดับ  ท.1   ขั้น  4,700  บาท
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการชาง (พ.ป.ช.)

8 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือ 2 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับ  ท.2   ขั้น  5,180  บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.) หรืออนุปริญญา

คุณวุฒิ

 ศธ. - 3



9 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษาชั้นสูง สอบเทียบความรู อันดับ  ท.2   ขั้น  5,180  บาท

ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
10 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ 3 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท

10.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
10.2 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 5 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
10.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการชาง (ป.ม.ช.)
10.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ป.ม.ก.)
10.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร
10.6 ประกาศนียบัตรครูมัธยมอาชีวศึกษา (ป.ม.อ.)
10.7 ประกาศนียบัตรประโยคครูพลศึกษาเอก (พ.อ.)
10.8 ประกาศนียบัตรผูสอนวาดเขียนเอก (ว.อ.)
10.9 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
10.10 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง

11 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) สอบเทียบความรู อันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการชาง (พ.ม.ช.)

12 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ 3 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ อันดับ  ท.2   ขั้น  6,020  บาท
12.1 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.)
12.2 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ป.ม.ศ.)
12.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ป.ม.ธ.)

คุณวุฒิ
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12.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมภาคค่ํา 4 ภาคการศึกษา  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพชั้นสูง

ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
13 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม.) 1 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อันดับ  ท.2   ขั้น  6,020  บาท

14 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ อันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท
14.1 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา (ป.อ.) 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
14.2 ประกาศนียบัตรประโยคครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 4 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.3 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค  9 สอบเทียบความรู

15 ปริญญาตรี 4 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท
2 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
4 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 ป  ตอจากปริญญาตรี อันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท

17 ปริญญาโท 2 ป  ตอจากปริญญาตรี อันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท

คุณวุฒิ

 ศธ. - 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนตน
2 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

(วิชาอาชีพ 1)
ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ1)

4 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ 2)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ2)

5 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นตน ไมระบุสาขาวิชาเอก นาฏศิลป เดิมเปนหลักสูตรป.4+6ปปรับเปนป.6+3ป
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา,ชางอิเล็กทรอนิกส เดิมชื่อสาขาวิชาชางอิเล็คโทรนิคส
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ,เคมี

กระทรวงศึกษาธิการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางกลการเกษตร ชางกลการเกษตร,ชางกลโรงงาน,

ชางกลโรงงาน
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางกล

13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางโลหะ

14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางกอสราง ชางกอสราง,ชางโยธา

15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเขียนแบบเครื่องมือกล ชางเขียนแบบเครื่องมือกล,ชางเขียนแบบ

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเครื่องกลงานไม ชางเครื่องกลงานไม,ชางไม

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเครื่องยนตและดีเซล ชางเครื่องยนตและดีเซล,ชางยนต

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเคลือบดินเผา ชางเคลือบดินเผา

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ,ชางกลโรงงาน,
ชางกลโลหะ

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางเชื่อมและโลหะแผน,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางตอเรือ ชางตอเรือ

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางตัดเสื้อ ชางตัดเสื้อ

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางทอผา ชางทอผา

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางทอและประสาน ชางทอและประสาน,ชางเชื่อม

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางพิมพ ชางพิมพ

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางภาพ ชางภาพ

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางไมอุตสาหกรรม ชางไมอุตสาหกรรม,ชางไม

29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางยนต ชางยนต

30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเย็บหนัง ชางเย็บหนัง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางโลหะรูปพรรณ ชางโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,
ชางโทรคมนาคม

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา

34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางอิเล็กโทรนิคส ชางอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา

35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เทคนิคเคมี เทคนิคเคมี

36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

โทรคมนาคม โทรคมนาคม,ชางโทรคมนาคม

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

พณิชยการ พณิชยการ

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เลขานุการ เลขานุการ

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,
ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมสิ่งทอ

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปประยุกต ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม

44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ออกแบบอุตสาหกรรม(สาขาสิ่งทอ) ออกแบบอุตสาหกรรม(สิ่งทอ)

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การกีฬาและสุขภาพ การกีฬาและสุขภาพ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขับรองสากล ขับรองสากล,คีตศิลปสากล
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แจสดานซ แจสดานซ,นาฏศิลปสากล
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกอสรางทั่วไป ชางกอสราง,ชางโยธา,ชางกอสรางทั่วไป
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดนตรีสากล ดนตรีสากล,ดุริยางคสากล
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคการพิมพ เทคนิคการพิมพ

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ พณิชยการ

วิทยาลัยชุมชน

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรครูอนุบาล/

ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา

2 ประกาศนียบัตรนักบรรณารักษ ไมระบุสาขาวิชาเอก บรรณารักษ
3 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
4 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง การประถมศึกษา การศึกษา,การประถมศึกษา
5 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง การพัฒนาชุมชน การศึกษา,การพัฒนาชุมชน
6 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง คอมพิวเตอร การศึกษา,คอมพิวเตอร
7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกลโรงงาน การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน
8 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางกอสราง
9 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน
การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางโลหะ,
ชางเชื่อมและโลหะแผน

10 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟากําลัง

11 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางอิเล็กโทรนิกส

การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,
ชางอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา

12 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางยนต
13 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง

เทคนิคการอาชีพกสิกรรม
การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

14 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพกอสราง

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง

เทคนิคการอาชีพการดนตรีสากล
การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

16 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพการถายและการโฆษณา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

17 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพการสํานักงาน

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

18 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

19 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพเครื่องปนดินเผา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

20 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพงานไฟฟา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

21 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพงานโลหะ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

22 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพชางยนต

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

23 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพภาษาอังกฤษบริการ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

24 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพวารสารและ-
การประชาสัมพันธ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง

เทคนิคการอาชีพศิลปกรรม
การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

26 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

27 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพสัตวบาล

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

28 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพเสื้อผา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

29 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพออกแบบ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

30 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพอาหาร

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

31 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคโนโลยีการยาง การศึกษา,เทคโนโลยีการยาง
32 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีทางการศึกษา
33 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจศึกษา การศึกษา,ธุรกิจศึกษา
34 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ประชากรศึกษา การศึกษา,ประชากรศึกษา
35 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
36 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ศิลปหัตถกรรม การศึกษา,ศิลปหัตถกรรม
37 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สหกรณ การศึกษา,การสหกรณ
38 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
39 อนุปริญญาวิชาการศึกษา ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
40 อนุปริญญาวิทยาศาสตร กอสราง กอสราง
41 อนุปริญญาวิทยาศาสตร การพิมพ การพิมพ
42 อนุปริญญาวิทยาศาสตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา,การเกษตร,

เกษตรกรรม
43 อนุปริญญาวิทยาศาสตร การอาหาร การอาหาร
44 อนุปริญญาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
45 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เคมีปฏิบัติ เคมีปฏิบัติ,เคมี
46 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เครื่องกล เครื่องกล, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เซรามิกส เซรามิกส
48 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
49 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง
50 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร
51 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
52 อนุปริญญาวิทยาศาสตร พืชศาสตร พืชศาสตร,การเกษตร,เกษตรกรรม
53 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ไฟฟา ไฟฟา
54 อนุปริญญาวิทยาศาสตร โลหะ โลหะ
55 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ศิลปประดิษฐ ศิลปประดิษฐ,ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
56 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สถิติประยุกต สถิติประยุกต,สถิติ
57 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สัตวบาล สัตวบาล,การเกษตร
58 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สัตวรักษ สัตวรักษ,การเกษตร
59 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สิ่งทอ สิ่งทอ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
60 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สุขศึกษา สุขศึกษา
61 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,

ศิลปประยุกต,ออกแบบศิลปประยุกต,
ศิลปหัตถกรรม

62 อนุปริญญาวิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส,ชางไฟฟา
63 อนุปริญญาศิลปศาสตร การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ
64 อนุปริญญาศิลปศาสตร การจัดการสํานักงาน การจัดการสํานักงาน
65 อนุปริญญาศิลปศาสตร การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ
66 อนุปริญญาศิลปศาสตร การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
67 อนุปริญญาศิลปศาสตร ดนตรี ดนตรี,ดุริยางคศิลป
68 อนุปริญญาศิลปศาสตร ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว
69 อนุปริญญาศิลปศาสตร นาฏศิลปและการละคร นาฏศิลปและการละคร
70 อนุปริญญาศิลปศาสตร บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร
71 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาพพิมพ ภาพพิมพ,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
72 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
73 อนุปริญญาศิลปศาสตร วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา
74 อนุปริญญาศิลปศาสตร วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ
75 อนุปริญญาศิลปศาสตร ศิลปการพิมพ ศิลปการพิมพ
76 อนุปริญญาศิลปศาสตร ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา
77 อนุปริญญาศิลปศาสตร เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ เดิมชื่อ วิชาเอกเศรษฐศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
78 อนุปริญญาศิลปศาสตร ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบนิเทศศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
79 อนุปริญญาศิลปศาสตร ออกแบบประยุกตศิลป ออกแบบประยุกตศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
80 อนุปริญญาศิลปศาสตร ออกแบบพาณิชยศิลป ออกแบบพาณิชยศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
81 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา การศึกษา การศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
82 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา การอนุบาลศึกษา การศึกษา,การอนุบาลศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
83 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา เกษตรศาสตร การศึกษา,เกษตรศาสตร,การเกษตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
84 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา คณิตศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
85 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา คหกรรมศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
86 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา เคมี การศึกษา,เคมี เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
87 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ชีววิทยา การศึกษา,ชีววิทยา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
88 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ดนตรีศึกษา การศึกษา,ดนตรีศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
89 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา นาฏศิลป การศึกษา,นาฏศิลป เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
90 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา บรรณารักษศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
91 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ประวัติศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
92 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
93 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ฟสิกส การศึกษา,ฟสิกส เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
94 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ภาษาไทย การศึกษา,ภาษาไทย เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
95 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษา,ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
96 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ภูมิศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
97 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา,วิทยาศาสตรทั่วไป เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
98 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ศิลปศาสตร การศึกษา,ศิลปศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
99 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา สังคมศึกษา การศึกษา,สังคมศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
100 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา สุขศึกษา การศึกษา,สุขศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
101 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
102 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา,การแนะแนว เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกจิตวิทยาและ-

การแนะแนว
103 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา,การบริหารการศึกษา เดิมชื่อวิชาเอกการบริหารโรงเรียน
104 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงเรียน การศึกษา,การบริหารโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกการบริหารการศึกษา
105 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา,การประถมศึกษา
106 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การศึกษา,การพัฒนาชุมชน หลักสูตรตอเนื่อง2ป
107 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป
108 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,

การศึกษานอกระบบ
หลักสูตรแบบเอกคู

109 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
110 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-คหกรรมศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,

คหกรรมศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

111 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-
จิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

112 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
113 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

114 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ประวัติศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,
ประวัติศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

115 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-พลศึกษา การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
116 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ภาษาไทย การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
117 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ภูมิศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
118 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา,การศึกษานอกระบบ เดิมชื่อวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน
119 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู

120 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-คณิตศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
121 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,

คหกรรมศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

122 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-
จิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

123 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ชีววิทยา การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
124 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

125 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ประวัติศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,
ประวัติศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

126 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-พลศึกษา การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
127 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
128 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ภูมิศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,ภูมิศาตร หลักสูตรแบบเอกคู
129 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา,การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปลี่ยนเปนวิชาเอกการศึกษานอกระบบ
130 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา,การศึกษาปฐมวัย เดิมชื่อวิชาเอกอนุบาลศึกษา
131 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา,การศึกษาพิเศษ
132 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาอนุบาล การศึกษา,การศึกษาอนุบาล
133 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การอนุบาลศึกษา การศึกษา,การอนุบาลศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
134 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม การศึกษา,เกษตรกรรม,การเกษตร เดิมชื่อวิชาเอกเกษตรศาสตร
135 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร การศึกษา,เกษตรศาสตร,การเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกเกษตรกรรม
136 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร
137 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,คณิตศาสตร,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
138 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,คณิตศาสตร,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
139 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
140 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,คณิตศาสตร,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

141 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,คณิตศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
142 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
143 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
144 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,คณิตศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
145 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,คณิตศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
146 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
147 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร
148 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,คหกรรมศาสตร,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู

149 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,คหกรรมศาสตร,
การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู

150 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
151 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,คหกรรมศาสตร,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

152 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
153 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

154 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
155 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,คหกรรมศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
156 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
157 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
158 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร การศึกษา,คอมพิวเตอร เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา
159 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา การศึกษา,คอมพิวเตอรศึกษา เดิมชื่อวิชาเอกคอมพิวเตอร
160 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี การศึกษา,เคมี
161 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว เดิมชื่อวิชาเอกการแนะแนว
162 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การวัดผลการศึกษา
การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การวัดผลการศึกษา

หลักสูตรแบบเอกคู
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
163 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การศึกษานอกระบบ
การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู

164 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
คณิตศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

165 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
คหกรรมศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

166 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ชีววิทยา

หลักสูตรแบบเอกคู

167 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-
บรรณารักษศาสตร

การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
บรรณารักษศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

168 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ประวัติศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ประวัติศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

169 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-พลศึกษา การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
พลศึกษา

หลักสูตรแบบเอกคู

170 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ภาษาไทย

หลักสูตรแบบเอกคู

171 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภูมิศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ภูมิศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

172 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชางอุตสาหกรรม การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง2ป
173 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา,ชีววิทยา
174 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ชีววิทยา,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
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175 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ชีววิทยา,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
176 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-คณิตศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
177 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
178 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,ชีววิทยา,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

179 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
180 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-ประวัติศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
181 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-พลศึกษา การศึกษา,ชีววิทยา,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
182 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-ภาษาไทย การศึกษา,ชีววิทยา,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
183 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-ภูมิศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
184 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา การศึกษา,ดนตรีศึกษา,ดุริยศิลป
185 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา
186 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีทางการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกเทคโนโลยีและ-

นวัตกรรมทางการศึกษา
187 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีและนวัตกรรม-

ทางการศึกษา,โสตทัศนศึกษา
เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

188 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา,ธุรกิจศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป
189 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป การศึกษา,นาฏศิลป
190 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร
191 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู
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192 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

การศึกษานอกระบบ
หลักสูตรแบบเอกคู

193 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
194 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

คหกรรมศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

195 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-
จิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

196 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
197 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

ประวัติศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

198 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
199 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
200 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
201 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,มนุษยศาสตร
202 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ประวัติศาสตร,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู

203 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ประวัติศาสตร,
การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู

204 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
205 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
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206 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-

จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา,ประวัติศาสตร,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

207 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,ประวัติศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
208 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

209 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,ประวัติศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
210 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,ประวัติศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
211 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
212 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา การศึกษา,ปรัชญาและศาสนา
213 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา
214 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,พลศึกษา,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
215 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,พลศึกษา,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
216 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-คณิตศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
217 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-คหกรรมศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
218 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,พลศึกษา,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

219 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ชีววิทยา การศึกษา,พลศึกษา,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
220 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร,พลศึกษา,การศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
221 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ประวัติศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
222 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ภาษาไทย การศึกษา,พลศึกษา,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
223 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ภูมิศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
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224 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา,ฟสิกส
225 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน การศึกษา,มนุษยศาสตร,ภาษาจีน,

อักษรศาสตร,ศิลปศาสตร
226 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา,ภาษาไทย,มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร,ศิลปศาสตร
227 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ภาษาไทย,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
228 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ภาษาไทย,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
229 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-คณิตศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
230 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
231 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,ภาษาไทย,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

232 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-ชีววิทยา การศึกษา,ภาษาไทย,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
233 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
234 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-ประวัติศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
235 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-พลศึกษา การศึกษา,ภาษาไทย,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
236 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-ภูมิศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
237 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา,ภาษาฝรั่งเศส,ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร,อักษรศาสตร,
238 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร,อักษรศาสตร
239 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,มนุษยศาสตร
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240 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ภูมิศาสตร,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
241 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ภูมิศาสตร,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
242 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
243 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
244 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,ภูมิศาสตร,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

245 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,ภูมิศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
246 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
247 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
248 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,ภูมิศาสตร, พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
249 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,ภูมิศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
250 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา,วิทยาศาสตรทั่วไป
251 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา,ศิลปกรรม,ศิลปศึกษา
252 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปหัตถกรรม การศึกษา,ศิลปหัตถกรรม หลักสูตรตอเนื่อง2ป
253 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา,สังคมศึกษา,มนุษยศาสตร
254 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา,สุขศึกษา
255 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
256 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางกอสราง การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
257 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางปนดินเผา การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
258 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขา

ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
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259 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางโลหะ การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
260 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาศิลปหัตถกรรม การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
261 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป 

สาขาออกแบบ-เขียนแบบ
การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป

262 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(สหกรณ) ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,การสหกรณ
263 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร
264 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร การเกษตร,เกษตรศาสตร
265 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร,คหกรรมศาสตรทั่วไป
266 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
267 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต ชีววิทยา,ชีววิทยาประยุกต
268 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
269 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
270 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
271 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร,พืชศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
272 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร
273 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา

(การฝกและการจัดการกีฬา)
วิทยาศาสตรการกีฬา,พลศึกษา

274 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรความปลอดภัย วิทยาศาสตรความปลอดภัย
275 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,

วิทยาศาสตรการอาหาร
276 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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277 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ

(การสงเสริมสุขภาพเด็ก)
วิทยาศาสตรสุขภาพ,สุขศึกษา

278 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว,สัตวบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
279 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ,สถิติประยุกต
280 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล การเกษตร,สัตวบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
281 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร,

สาธารณสุขชุมชน
282 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา
283 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,

ออกแบบผลิตภัณฑ
284 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป
285 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ,
การบริหารงานอุตสาหกรรม

286 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การเลขานุการ

บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

287 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

288 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ,การตลาด,พาณิชยศาสตร
289 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานทั่วไป
บริหารธุรกิจ,การบริหาร,
การบริหารงานทั่วไป
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290 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานบุคคล
บริหารธุรกิจ,การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล

291 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
292 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การฝกและการจัดการกีฬา การฝกและการจัดการกีฬา,พลศึกษา รับรองเฉพาะผูจบป 2532 - 2534/

หลักสูตรตอเนื่อง2ป
293 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
294 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ,สุขศึกษา รับรองเฉพาะผูจบป 2532 และ 2533
295 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก การสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก,สุขศึกษา รับรองเฉพาะผูจบป 2534/

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
296 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี แขนงดนตรีไทย ดุริยางคศิลป,ดนตรี,ดนตรีไทย
297 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี แขนงดนตรีสากล ดุริยางคศิลป,ดนตรี,ดนตรีสากล
298 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและการละคร ศิลปการละคร,นาฏศิลปและการละคร
299 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร,สื่อสารมวลชน
300 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา นิเทศศาสตร,สื่อสารมวลชน,สื่อสารการกีฬา
301 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร,บรรณารักษศาสตร
302 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป

303 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม,ภาพพิมพ
304 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน ภาษาญี่ปุน,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร
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305 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร,อักษรศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาไทย
306 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มนุษยศาสตร,ภาษาฝรั่งเศส,

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
307 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ,ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร
308 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ,

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
309 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร,การบริหาร
310 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มนุษยศาสตร,วัฒนธรรมศึกษา
311 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปการพิมพ ศิลปกรรม,ศิลปการพิมพ
312 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร,เศรษฐศาสตรธุรกิจ
313 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ
314 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารนิเทศศาสตร สารนิเทศศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
315 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบนิเทศศิลป
316 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกตศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบประยุกตศิลป
317 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว
318 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร
319 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา
320 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 6,การศาสนา
2 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 7 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 7,การศาสนา
3 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 8 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 8 ,การศาสนา
4 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 9 ,การศาสนา เทียบเทาปริญญาตรี
5 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,ครุศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ
6 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มานุษยสงเคราะหศาสตร การศาสนา,มนุยศาสตร,

มานุษยสงเคราะหศาสตร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

7 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา การศาสนา,มนุษยศาสตร,
ศาสนาและปรัชญา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

8 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา การศาสนา,มนุษยศาสตร,จิตวิทยา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
9 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต บาลีและสันสกฤต การศาสนา,มนุษยศาสตร,

บาลีและสันสกฤต,ภาษาโบราณ
มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

10 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต โบราณคดี การศาสนา,มนุษยศาสตร,โบราณคดี มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
11 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,ประวัติศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
12 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญา การศาสนา,มนุษยศาสตร,ปรัชญา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
13 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,พุทธศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
14 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาไทย มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
15 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาฝรั่งเศส มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
16 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

กรมการศาสนา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
18 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ การศาสนา,มนุษยศาสตร,

ศาสนาเปรียบเทียบ
มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

19 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา การศาสนา,มนุษยศาสตร,สังคมวิทยา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

1 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล,ชางเขียนแบบ

2 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอิเล็กโทรนิกส, ชางไฟฟา

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การกอสราง การกอสราง,ชางกอสราง,ชางโยธา
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การจัดการธุรกิจประมง การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

การจัดการธุรกิจประมง
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การดนตรี การดนตรี
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การถายภาพ การถายภาพ,ศิลปประยุกต
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธ
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การแปรรูปสัตวน้ํา การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

การแปรรูปสัตวน้ํา
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การพิมพ การพิมพ,ชางพิมพ

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การโรงแรม การโรงแรม
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การออกแบบ การออกแบบ,ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม

กรมอาชีวศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร,การเกษตร
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คหกรรม คหกรรม,คหกรรมศาสตร
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ,เคมี
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ,ชางโลหะ
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางกลโรงงาน,ชางโลหะ
20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องจักรกลงานไม ชางเครื่องจักรกลงานไม
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมโลหะ,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางซอมบํารุง ชางซอมบํารุง
24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือ ชางตอเรือ
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือไม-เหล็ก ชางตอเรือไม-เหล็ก,ชางตอเรือ
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทองหลวง ชางทองหลวง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคนิคการผลิต
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางเทคนิคสถาปตยกรรม,สถาปตยกรรม
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางประมง การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

ชางประมง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางพิมพ ชางพิมพ
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา
32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา,ชางอิเล็กทรอนิกส,

ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคแวนตาและเลนส เทคนิคแวนตาและเลนส
36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน,

ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม,การถายภาพ
37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม,ชางไฟฟา,

ชางโทรคมนาคม
38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ,ชางทอผา
39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประมงทะเล การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

ประมงทะเล
41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ พณิชยการ
42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาการการเจียระไนอัญมณี วิทยาการการเจียระไนอัญมณี,

หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม
46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว
48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป,ชางตัดเสื้อ,

ชางตัดเย็บเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ไมระบุสาขาวิชาเอก การเกษตร,เกษตรกรรม

51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชางเกษตร ชางเกษตร,การเกษตร,เกษตรกรรม

52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร,การเกษตร,เกษตรกรรม

53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชกรรม พืชกรรม,การเกษตร,เกษตรกรรม

54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวบาล สัตวบาล,การเกษตร,เกษตรกรรม

55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร,การเกษตร,
เกษตรกรรม

56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร,ผาและเครื่องแตงกาย

58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกลเรือ ชางอุตสาหกรรม,ชางกลเรือ

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
ชางกลโลหะ,ชางโลหะ

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางกอสราง

62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม,ชางเขียนแบบ,
ชางเขียนแบบเครื่องกล

63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางครุภัณฑ ชางอุตสาหกรรม,ชางครุภัณฑ,ชางไม

64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ ชางอุตสาหกรรม,ชางเคหภัณฑ

65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโลหะ,
ชางกลโรงงาน,ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ

66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางอุตสาหกรรม,ชางเชื่อม,ชางโลหะ,
ชางเชื่อมและโลหะแผน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางตอเรือ ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตอเรือ สาขาชางตอเรือไม ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตอเรือ สาขาชางตอเรือเหล็ก ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตัดเสื้อ ชางอุตสาหกรรม,ชางตัดเสื้อ,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางทอผา ชางอุตสาหกรรม,ชางทอผา,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม,สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางพิมพ ชางอุตสาหกรรม,ชางพิมพ,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟา ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา

75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,ชางไฟฟากําลัง

76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางภาพ ชางอุตสาหกรรม,ชางภาพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางยนต ชางอุตสาหกรรม,ชางยนต

78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเย็บหนัง ชางอุตสาหกรรม,ชางเย็บหนัง,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,
ชางโทรคมนาคม,ชางอุตสาหกรรม,

80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางสํารวจ

81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,
ชางอิเล็กทรอนิกส

82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคการเคมี ชางอุตสาหกรรม,เทคนิคการเคมี,เคมี

83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ชางอุตสาหกรรม,อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ไมระบุสาขาวิชาเอก พาณิชยการ

85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย การขาย,พณิชยการ

86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
การเลขานุการ การเลขานุการ,พณิชยการ

88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

บัญชี บัญชี,พณิชยการ

89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ,พณิชยการ

90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานุการ เลขานุการ,พณิชยการ

91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานดิน งานดิน,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานทอ งานทอ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานไม งานไม,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานโลหะรูปพรรณ งานโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานหนัง งานหนัง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ชางโลหะรูปพรรณ ชางโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ผลิตภัณฑเครื่องหนัง,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ศิลปประยุกต ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม

100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม

101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

สิ่งทอ สิ่งทอ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานดิน งานดิน,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานทอ+ยอม งานทอ+ยอม,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานไม งานไม,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานไมไผ+หวาย งานไมไผ+หวาย,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานรัก งานรัก,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหัตถกรรม
งานโลหะ งานโลหะ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานหนัง งานหนัง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานหลอ งานหลอ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ชางชํานาญงาน)

ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม,
ชางกลโลหะ

111 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงิน,พณิชยการ,
การธนาคารและธุรกิจการเงิน

112 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
113 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค เทคนิคการตลาด การตลาด,พณิชยการ,เทคนิคการตลาด
114 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการเกษตร,การเกษตร,เกษตรกรรม
115 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค เลขานุการ เลขานุการ
116 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
โคนม โคนม,สัตวบาล,การเกษตร,เกษตรกรรม

117 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคเนื้อและกระบือ โคเนื้อและกระบือ,สัตวบาล,เกษตรกรรม,
การเกษตร

118 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชลประทาน ชลประทาน,เกษตรกรรม,การเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
119 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ

120 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชผัก เกษตรกรรม,เทคโนโลยีพืชผัก,การเกษตร

121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชไร-นา เกษตรกรรม,เทคโนโลยีพืชไร-นา,การเกษตร

122 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร,เกษตรกรรม,การเกษตร

123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประมง การประมง,เกษตรกรรม,การเกษตร

124 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชผัก พืชผัก,การเกษตร,เกษตรกรรม

125 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชไรนา พืชไรนา,การเกษตร,เกษตรกรรม

126 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชสวนประดับ พืชสวนประดับ,การเกษตร,เกษตรกรรม

127 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ไมผล-ไมยืนตน ไมผล-ไมยืนตน,การเกษตร,เกษตรกรรม

128 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวปก สัตวปก,สัตวบาล,การเกษตร,เกษตรกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
129 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สัตวเล็ก สัตวเล็ก,สัตวบาล,เกษตรกรรม,การเกษตร

130 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,เกษตรกรรม,การเกษตร

131 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ คหกรรมศาสตร,คหกรรมธุรกิจ

132 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร,คหกรรมศาสตรทั่วไป

133 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคการอาหาร คหกรรมศาสตร,เทคนิคการอาหาร

134 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและการออกแบบ คหกรรมศาสตร,ผาและการออกแบบ

135 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร,อาหารและโภชนาการ

136 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

137 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,
ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ,
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ

138 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานผลิต

ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต,งานผลิต

 ศธ. - 43



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
139 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานเครื่องมือกล

ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต

140 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานออกแบบอุปกรณการผลิต

ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต

141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟา ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟากําลัง,
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา,ชางไฟฟา

142 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา
เทคนิควิศวกรรมโยธา

143 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสํารวจ ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ

144 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร

145 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางอิเล็กทรอนิกส,
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา

146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม,สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

147 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรมเปโตรเคมี ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคอุตสาหกรรมเปโตรเคมี

148 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ,พณิชยการ,
การเงินและการธนาคาร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
149 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การตลาด บริหารธุรกิจ,การตลาด,พณิชยการ

150 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พณิชยการ

151 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสัมพันธ บริหารธุรกิจ,การประชาสัมพันธ

152 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม บริหารธุรกิจ,พณิชยการ,การโรงแรม

153 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

154 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ

155 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจบริการ

156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

157 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารงานธุรการสถานพยาบาล บริหารธุรกิจ,
บริหารงานธุรการสถานพยาบาล

158 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว บริหารธุรกิจ,อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
159 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ทัศนศิลป สาขางานจิตรกรรม จิตรกรรม,วิจิตรศิลป,ศิลปหัตถกรรม

160 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ทัศนศิลป สาขางานประติมากรรม ประติมากรรม,วิจิตรศิลป,ศิลปหัตถกรรม

161 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ทัศนศิลป สาขางานศิลปภาพพิมพ ศิลปภาพพิมพ,วิจิตรศิลป,ศิลปหัตถกรรม

162 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องถมและ-
เครื่องประดับ

ศิลปหัตถกรรม,เทคโนโลยีผลิตภัณฑ-
เครื่องถมและเครื่องประดับ

163 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา,
ศิลปหัตถกรรม,

164 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

พาณิชยศิลป ศิลปหัตถกรรม,พาณิชยศิลป,
ศิลปประยุกต

165 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเครื่องแกะสลัก

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,เครื่องแกะสลัก

166 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,เครื่องเคลือบดินเผา

167 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคการทําเครื่องหนัง

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
หัตถกรรม

168 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคสิ่งทอ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
เทคนิคสิ่งทอ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
169 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องถม

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องถม

170 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องไม

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,ผลิตภัณฑเครื่องไม,

171 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องไมไผหวาย

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องไมไผหวาย

172 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องรัก

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,ผลิตภัณฑเครื่องรัก

173 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องโลหะรูปพรรณ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องโลหะรูปพรรณ

174 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเคมีสิ่งทอ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
เคมีสิ่งทอ

175 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ  
สาขางานออกแบบพาณิชยศิลป

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบ,
ออกแบบพาณิชยศิลป

176 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ 
สาขางานออกแบบผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบ,
ออกแบบผลิตภัณฑ

177 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ 
สาขางานออกแบบตกแตง

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบ,
ออกแบบตกแตง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
178 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบผลิตภัณฑ
179 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เทคโนโลยีโคนม เกษตรกรรม,การเกษตร,เทคโนโลยีโคนม

180 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคเนื้อและกระบือ เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีโคเนื้อและกระบือ

181 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีประมง เกษตรกรรม,เทคโนโลยีประมง,
การประมง,การเกษตร

182 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชสวนประดับ เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีพืชสวนประดับ

183 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีไมผลไมยืนตน เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีไมผลไมยืนตน

184 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสัตวปก เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีสัตวปก

185 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสัตวเล็ก เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีสัตวเล็ก

186 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคเสื้อผา คหกรรมศาสตร,เทคนิคเสื้อผา

187 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคการจัดการงานกอสราง
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188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิคเคมีสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม,เทคนิคเคมีสิ่งทอ

189 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคเคมีอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคเคมีอุตสาหกรรม

190 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร

191 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต

192 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการวัดและ-
ควบคุมในอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรม,เทคนิควิศวกรรม-
การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

193 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรม,คอมพิวเตอร,
เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร

194 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเครื่องใชสํานักงาน ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมเครื่องใชสํานักงาน

195 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟา ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา

196 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมโยธา

197 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ
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198 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม ชางอุตสาหกรรม,

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม
199 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิคแวนตาและเลนส ชางอุตสาหกรรม,

เทคนิคแวนตาและเลนส
200 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม บริหารธุรกิจ,ธุรกิจโรงแรม

201 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา ศิลปหัตถกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา

202 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา

203 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอัญมณี ศิลปหัตถกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอัญมณี

204 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การขาย การขาย,พณิชยการ
205 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงินและการธนาคาร พณิชยการ,การเงินและการธนาคาร
206 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการ บริหารธุรกิจ,การจัดการ
207 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด พณิชยการ,การตลาด
208 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
209 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
210 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร
211 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ
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212 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมไทย ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,จิตรกรรมไทย
213 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมสากล ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,จิตรกรรมสากล
214 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางโลหะ,ชางกลโรงงาน
215 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางกอสราง,ชางโยธา
216 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส
217 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องมือวัดและควบคุมใน-

อุตสาหกรรม
ชางไฟฟา,ชางอิเล็กทรอนิกส,
ชางเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

218 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
219 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,

ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม
220 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคโนโลยีการผลิต ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคการผลิต,

ชางเทคโนโลยีการผลิต
221 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางพิมพ ชางพิมพ
222 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา
223 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางภาพ ชางภาพ
224 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต
225 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางโยธา, ชางกอสราง
226 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะรูปพรรณ ชางโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
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227 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
228 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุตสาหกรรมเกษตร ชางอุตสาหกรรมเกษตร
229 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุตสาหกรรมหนัง ชางอุตสาหกรรมหนัง,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
230 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคการเคมี เทคนิคการเคมี,เคมี
231 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม
232 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ธุรกิจการคาระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจการคาตางประเทศ
233 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี บัญชี,พณิชยการ
234 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมไทย ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,ประติมากรรมไทย
235 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมสากล ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,ประติมากรรมสากล
236 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑหนังหรือผลิตภัณฑเครื่องหนัง ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,

ผลิตภัณฑหนังหรือผลิตภัณฑเครื่องหนัง
237 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
238 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาพพิมพหรือศิลปภาพพิมพ ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,ภาพพิมพ,ศิลปภาพพิมพ,
239 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เลขานุการ เลขานุการ
240 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
241 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สหกรณ การสหกรณ รับรองเฉพาะผูจบป2526และ2527
242 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถกรรม หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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243 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถศิลป หัตถศิลป,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
244 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบตกแตง ออกแบบตกแตง,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
245 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
246 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบพาณิชยศิลป ออกแบบพาณิชยศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
247 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร
248 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กโทรนิกส อิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา
249 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
250 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร

251 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ

252 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สหกรณ การสหกรณ

253 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร

254 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร

 ศธ. - 53



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
255 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร

256 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางกอสราง

257 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม,ชางเขียนแบบ
ชางเขียนแบบเครื่องกล

258 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ ชางอุตสาหกรรม,ชางเคหภัณฑ

259 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตอเรือ ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

260 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคการผลิต ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคการผลิต

261 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคการหลอ ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคการหลอ

262 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคโลหะ ชางอุตสาหกรรม,ชางโลหะ,ชางกลโลหะ,
ชางเทคนิคโลหะ

263 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม,สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

264 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,ชางไฟฟากําลัง

 ศธ. - 54



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
265 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางยนต ชางอุตสาหกรรม,ชางยนต

266 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางโยธา ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา

267 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางสํารวจ

268 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,ชางอิเล็กโทรนิกส,

269 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

270 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด บริหารธุรกิจ,พาณิชยการ,การตลาด

271 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี บริหารธุรกิจ,พาณิชยการ,การบัญชี

272 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

273 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ

274 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจบริการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
275 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ บริหารธุรกิจ,อุตสาหกรรมสิ่งทอ

276 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ชางโลหะรูปพรรณ ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,ชางโลหะรูปพรรณ

277 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง

278 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

วิจิตรศิลป ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,
วิจิตรศิลป

279 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปประยุกต ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต

280 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

หัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม

281 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ศิลปหัตถกรรม,อุตสาหกรรมสิ่งทอ

282 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง การจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา,การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
283 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง การประมง การศึกษา,การประมง,การเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
284 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง คหกรรมธุรกิจ การศึกษา,คหกรรมธุรกิจ,คหกรรมศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
285 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษา,คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
286 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง เครื่องกล วิชาเอกเทคนิคชางยนต การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,

เครื่องกล,ชางยนต
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

 ศธ. - 56



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
287 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง เทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,

เทคนิคการผลิต,เครื่องมือกล
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

288 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง เทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคการผลิต,ชางเชื่อมและประสาน

หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

289 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ธุรกิจเกษตร การศึกษา,ธุรกิจเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
290 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง พืชศาสตร การศึกษา,พืชศาสตร,การเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
291 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ไฟฟา วิชาเอกเทคนิคไฟฟากําลัง การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ไฟฟา,

ไฟฟากําลัง
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

292 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ไฟฟา วิชาเอกเทคนิคไฟฟาสื่อสาร การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ไฟฟา,
ไฟฟาสื่อสาร

หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

293 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง โยธา การศึกษา,โยธา หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
294 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง สัตวศาสตร การศึกษา,สัตวศาสตร,การเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
295 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง อุตสาหกรรมเกษตร การศึกษา,อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
296 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เครื่องกล วิชาเอกเทคนิคชางยนต การศึกษา,เครื่องกล,เทคนิคชางยนต หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
297 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล การศึกษา,เทคนิคการผลิต,เครื่องมือกล หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
298 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน การศึกษา,เทคนิคการผลิต,

เชื่อมและประสาน
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

299 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟา วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟาสื่อสาร การศึกษา,ไฟฟา,ครูเทคนิคไฟฟาสื่อสาร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
300 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟา วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟากําลัง การศึกษา,ไฟฟา,ครูเทคนิคไฟฟากําลัง หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

กรมสามัญศึกษา

 ศธ. - 57



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การกอสราง ชางกอสราง,การกอสราง,ชางโยธา
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การดนตรี การดนตรี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การถายภาพ การถายภาพ,ศิลปประยุกต
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธ
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คหกรรม คหกรรม,คหกรรมศาสตร
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางโลหะ,ชางกลโรงงาน
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือไม-เหล็ก ชางตอเรือไม-เหล็ก,ชางตอเรือ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคนิคการผลิต

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางพิมพ ชางพิมพ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส,ชางไฟฟา,

ชางอิเล็กทรอนิกส
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคแวนตาและเลนซ เทคนิคแวนตาและเลนซ
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ พณิชยการ
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ศธ. - 58



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การขาย การขาย,พณิชยการ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การถายภาพและภาพยนตร การถายภาพ,การถายภาพและภาพยนตร เดิมชื่อแผนกวิชาชางภาพ
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การโรงแรม การโรงแรม
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การเลขานุการ บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางเครื่องกล,ชางกล
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกอสราง ชางโยธา,ชางกอสราง
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล,ชางเขียนแบบ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางครุภัณฑ ชางครุภัณฑ,ชางไม

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางเชื่อมและโลหะแผน,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือ ชางตอเรือ
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตัดเสื้อ ชางตัดเสื้อ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอผา ชางทอผา,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอและประสาน ชางเชื่อม,ชางกลโลหะ,ชางทอและประสาน
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางพิมพ ชางพิมพ
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง

หลักสูตรที่ไมระบุคณะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางภาพ ชางภาพ เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการถายภาพ-

และภาพยนตร
20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเย็บหนัง ชางเย็บหนัง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,

ชางโทรคมนาคม
23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตัดเสื้อชาย ตัดเสื้อชาย
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม,สถาปตยกรรม
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บัญชี การบัญชี,พณิชยการ
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ,ภาษาตางประเทศ
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสํารวจ
30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปกรรม ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,ชางออกแบบ,

ศิลปหัตถกรรม
32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ออกแบบสิ่งทอ ชางออกแบบ,ออกแบบสิ่งทอ,

ชางออกแบบอุตสาหกรรม,ศิลปหัตถกรรม
เดิมชื่อแผนกวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
(สิ่งทอ)

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร
34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา,

หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย การขาย,พณิชยการ

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

บัญชี บัญ,ชีพณิชยการ

41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานุการ เลขานุการ,พณิชยการ

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาธุรกิจ

การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ,บริหารธุกิจ

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาธุรกิจ

การเลขานุการ การเลขานุการ,บริหารธุรกิจ

44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาธุรกิจ

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ,บริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Tool  and  Die  Making ชางกลโรงงาน,Tool and Die Making เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการผลิตเครื่องมือ

และแมพิมพ
46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การขาย การขาย,พณิชยการ
47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การโฆษณา การโฆษณา,พณิชยการ
48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร,พณิชยการ
49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการ การจัดการ,บริหารธุรกิจ
50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการธุรกิจเกษตร ธุรกิจการเกษตร,บริหารธุรกิจ,

การจัดการธุรกิจเกษตร
51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด การตลาด,พณิชยการ
52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การถายภาพและภาพยนตร การถายภาพ,การถายภาพและภาพยนตร เดิมชื่อสาขาวิชาชางภาพ
53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การทองเที่ยว การทองเที่ยว
54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารงานกอสราง การบริหารงานกอสราง
55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประมง การประมง
57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประเมินราคาที่ดินและทรัพยสิน การประเมินราคาที่ดินและทรัพยสิน
58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การพิมพ การพิมพ
59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การโรงแรม การโรงแรม
60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ การเลขานุการ
61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเหมืองแร การเหมืองแร,ชางอุตสาหกรรม
62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ,บริหารธุรกิจ
65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ เคมีปฏิบัติการ,เคมี
66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ,เคมี
67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ เคมีอุตสาหการ,เคมี
68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล ชางเครื่องกล,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ
69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกลเรือ เครื่องกลเรือ
70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมไทย จิตรกรรมไทย,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมสากล จิตรกรรมสากล,วิจิตรศิลป,

ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ
73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางเครื่องกล,ชางกล
74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางกลโรงงาน,ชางโลหะ
75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางโยธา,ชางกอสราง
76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเขียนแบบโยธา ชางเขียนแบบโยธา,ชางเขียนแบบ
77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องกล ชางเครื่องกล
78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางจักรกลหนัก ชางกลหนัก,ชางจักรกลหนัก
80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางเชื่อมและโลหะแผน,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางตัดเสื้อ ชางตัดเสื้อ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางทอและประสาน ชางเชื่อม,ชางกลโลหะ,ชางทอและประสาน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางเทคนิคสถาปตยกรรม,สถาปตยกรรม
84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางพิมพ ชางพิมพ เปลี่ยนชื่อเปนการพิมพ
85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟา ชางไฟฟา
86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา
87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางภาพ ชางภาพ เปลี่ยนเปนสาขาวิชาการถายภาพและ-

ภาพยนตร
88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางแมพิมพอัญมณี ชางอุตสาหกรรม,ชางแมพิมพอัญมณี
89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต
90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางโยธา
91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา(กอสราง) ชางโยธา,ชางกอสราง
92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะ ชางโลหะ
93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,

ชางโทรคมนาคม
94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส,ชางไฟฟา
96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ชางอุตสาหกรรม,ชางออกแบบ,

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคกอสราง เทคนิคกอสราง,ชางกอสราง
98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร,คอมพิวเตอร
99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคชางโลหะ เทคนิคชางโลหะ,ชางโลหะ
100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม
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101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง
102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เดิมชื่อสาขาวิชาแปรรูปผลิตผลเกษตร
103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีขนสง เทคโนโลยีขนสง
104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน
106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเสื้อผา เทคโนโลยีเสื้อผา
107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการเลขานุการ
บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี บัญชี,พณิชยการ
110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมไทย ประติมากรรมไทย,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
111 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมสากล ประติมากรรมสากล,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
112 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเมินราคาทรัพยสิน ประเมินราคาทรัพยสิน เดิมชื่อแผนกวิชาประเมินราคาที่ดินและ

ทรัพยสิน
113 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แปรรูปผลิตผลเกษตร แปรรูปผลิตผลเกษตร
114 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
115 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาพพิมพ ภาพพิมพ,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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116 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาษาธุรกิจ ภาษาธุรกิจ,บริหารธุรกิจ
117 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เลขานุการ เลขานุการ
118 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โลหะวิทยา โลหะวิทยา
119 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบ-

การผลิต
ชางอุตสาหกรรม,
วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

120 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสํารวจ
121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมสิ่งทอ เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
122 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปกรรม ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ
124 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
125 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวรักษ สัตวรักษ,การเกษตร,เกษตรกรรม
126 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
127 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถกรรม หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
128 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถศิลป หัตถศิลป,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
129 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบเครื่องแตงกายสตรี ออกแบบเครื่องแตงกายสตรี,ชางออกแบบ
130 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบตกแตง ออกแบบตกแตง,ชางออกแบบ,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
131 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,ชางออกแบบ
132 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบพาณิชยศิลป ออกแบบพาณิชยศิลป,ชางศิลป,ศิลปกรรม,

ศิลปประยุกต,ออกแบบศิลปประยุกต
133 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบสถาปตยกรรม ออกแบบสถาปตยกรรม
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134 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบสิ่งทอ ชางออกแบบ,ออกแบบสิ่งทอ,

ชางออกแบบอุตสาหกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต

135 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร
136 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา,

ชางอุตสาหกรรม
137 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ
138 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สายวิชาคหกรรมศาสตร
การบริหารงานคหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร,

การบริหารงานคหกรรมศาสตร
139 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สายวิชาคหกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร,อุตสาหกรรมอาหาร

140 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตรสนเทศ คหกรรมศาสตร,
คหกรรมศาสตรสนเทศ

141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

ครอบครัวศึกษา คหกรรมศาสตร,ครอบครัวศึกษา

142 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ-
มัธยมการชาง

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม

143 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยม
144 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-

การชาง
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมการชาง
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145 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-

เกษตรกรรม
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม

146 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-
คหกรรมศาสตร

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร

147 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมธุรกิจ
148 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-

วิชาชีพชั้นสูง
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง

149 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-
ศิลปหัตถกรรม

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม

150 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-
อาชีวศึกษา

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา

151 ประกาศนียบัตรครูมัธยมภาคค่ํา ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
152 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ-

ประถมการชาง
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ศิลปกรรม

153 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา เทียบเทาปริญญาตรี
154 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เกษตรศาสตร การเกษตร,เกษตรศาสตร อัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่บรรจุ
155 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ครุศาสตรเกษตร การเกษตร,เกษตรศาสตร,

ครุศาสตรเกษตร
อัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่บรรจุ/
วิชาเอกเกษตรทั่วไป

156 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ครุศาสตรเกษตร วิชาเอกเกษตรทั่วไป การเกษตร,เกษตรศาสตร อัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่บรรจุ
157 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล,

เครื่องกล
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158 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟากําลัง
159 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟาสื่อสาร
160 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา,โยธา
161 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ-เครื่องมือกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ
162 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ-เชื่อมประสาน วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ
163 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(อุตสาหการ)
ไมระบุสาขาวิชาเอก วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ

164 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร,คหกรรมศาสตรศึกษา
165 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร,ผาและเครื่องแตงกาย
166 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร,

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
167 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร,อาหารและโภชนาการ
168 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ คหกรรมศาสตร,

อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ
169 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ,การจัดการ
170 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ,การตลาด,พาณิชยศาสตร
171 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
172 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา บริหารธุรกิจ,ธุรกิจศึกษา
173 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ,ระบบสารสนเทศ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
174 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน เกษตรกลวิธาน
175 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร,เกษตรศาสตร,

เทคโนโลยีการเกษตร
เปลี่ยนเปน วท.บ.(เกษตรศาสตร)
มี 3 วิชาเอก

176 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตรตอเนื่อง2ป
177 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,เคมีสิ่งทอ,เคมี
178 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล,

เครื่องกล
179 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีพลาสติก
180 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีเสื้อผา
181 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟากําลัง
182 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา,โยธา
183 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมสิ่งทอ,
184 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,อิเล็กทรอนิกส
185 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,อุตสาหการ,

วิศวกรรมอุตสาหการ
186 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คีตศิลปไทย การศึกษา,ดุริยศิลป,คีตศิลปไทย
187 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คีตศิลปสากล การศึกษา,ดุริยศิลป,คีตศิลปสากล
188 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางคไทย การศึกษา,ดุริยศิลป,ดุริยางคไทย
189 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางคสากล การศึกษา,ดุริยศิลป,ดุริยางคสากล
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
190 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลปไทย การศึกษา,ศิลปการละคร,นาฏศิลปไทย
191 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลปสากล การศึกษา,ศิลปการละคร,นาฏศิลปสากล
192 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศิลปกรรม)
การออกแบบศิลปประยุกต การศึกษา,ศิลปกรรม,ออกแบบศิลปประยุกต เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต

(ศิลปกรรมศึกษา)
193 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศิลปกรรม)
ศิลปกรรม การศึกษา,ศิลปกรรม เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต

(ศิลปกรรมศึกษา)
194 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศิลปกรรม)
หัตถกรรม การศึกษา,ประมง เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต

(ศิลปกรรมศึกษา)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ,การบริหารธุรกิจเกษตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร,สัตวศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศึกษา การเกษตร,เกษตรศึกษา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง การเกษตร,ประมง,
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร-พืชสวน การเกษตร,พืชศาสตร-พืชสวน
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว การเกษตร ,สัตวบาล,

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร-พืชไรนา การเกษตร,พืชศาสตร,พืชไรนา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน การเกษตร,เกษตรกลวิธาน

คณะเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ,การบริหารธุรกิจเกษตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง การเกษตร,การประมง

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ การศึกษา,ออกแบบสิ่งทอ,
การออกแบบผลิตภัณฑ

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ,วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมหลังการ-

เก็บเกี่ยวและแปรสภาพ,วิศวกรรมเกษตร
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเกษตร,

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร,คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,เสื้อผาและเสนใย,

วิศวกรรมสิ่งทอ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเสื้อผา เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีเสื้อผา

1 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบพาณิชยศิลป หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
2 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม,จิตรกรรม หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม การโรงแรม
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว การทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกอุตสาหกรรมประมง

การประมง,อุตสาหกรรมประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกการจัดการประมง

การประมง,การจัดการประมง

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การประมง,เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา,ชีววิทยา

1 อนุปริญญาศิลปบัณฑิต ดุริยางคสากล ดุริยางคศิลป,ดุริยางคสากล

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

คณะนาฏศิลปและดุริยางค
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) ดนตรีสากล ดนตรี,ดุริยางคศิลป,ดนตรีสากล หลักสูตร 4 ป

1 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบพาณิชยศิลป
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องหนัง ศิลปกรรม,เครื่องหนัง
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ ศิลปกรรม,ศิลปภาพพิมพ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางกอสราง,ชางโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ,

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีการพิมพ,การพิมพ หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี,เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี,เคมีวิเคราะห หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรม

วิทยาเขตอุเทนถวาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร การถายภาพและภาพยนตร,การถายภาพ,

เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป

9 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว การเกษตร,สัตวบาล,

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
หลักสูตรตอเนื่อง2ป

3 ประกาศนียบัตรชั้นสูง พืชสวน การเกษตร,พืชสวน
4 ประกาศนียบัตรชั้นสูง พืชไร การเกษตร,พืชไร
5 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สัตวศาสตร การเกษตร,สัตวศาสตร
6 ประกาศนียบัตรชั้นสูง เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีเสื้อผา
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมสิ่งทอ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ

เกษตรศาสตรบางพระ

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีพลาสติก

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมเสื้อผา อุตสาหกรรมเสื้อผา
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ-ปโตรเคมี เคมีอุตสาหการ,เคมี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ เคมีอุตสาหการ,เคมี
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ-ปโตรเคมี เคมีปฏิบัติการ,เคมี
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ เคมีปฏิบัตรการ,เคมี
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นิเทศศิลป นิเทศศิลป,ศิลปประยุกต

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 ศธ. - 76



                สวนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด  มีจํานวน  7  กระทรวง   และหนวยงานอิสระตาง ๆ   ดังนี้     กระทรวงการคลัง     กระทรวงกลาโหม   
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ      กระทรวงคมนาคม      กระทรวงมหาดไทย      กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม      กระทรวงสาธารณสุข  
               และหนวยราชการตาง ๆ
                           การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสวนราชการ ดังนี้
                           1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,100  บาท

              2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,200  บาท
              3. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,900  บาท       
              4. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,300  บาท
              5. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน หรือ 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                  อันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท                                                                 
              6. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน หรือ 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                  อันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท                                       
              7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตร  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป 
                  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
              8. ประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,020  บาท
              9. ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บา

                                             25.  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  อื่นๆ
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              10. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอย 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 
                     ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,190  บาท
              11. ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยของกรมปศุสัตว หรือประกาศนียบัตรอื่น หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                     ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,900  บาท
              12. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร (หลักสูตรใหม) ของกรมการบินพาณิชย หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
                     ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,100  บาท
              13. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสารของตํารวจตระเวนชายแดนของกรมตํารวจ หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
                     ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,100  บาท
              14. ประกาศนียบัตรวิชาชางวิทยุของตํารวจตระเวนชายแดน  (หลักสูตรเดิม)  ของกรมตํารวจ  หลักสูตรไมนอยกวา  1,296  ชั่วโมง 
                    ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนและไดรับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสารของตํารวจตระเวนชายแดน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                    อันดับ  ท.1  ขั้น  4,900  บาท                                  
              15. ประกาศนียบัตรวิชาชางวิทยุกรมตํารวจ หลักสูตรไมนอยกวา  1,611  ชั่วโมง ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน และไดรับประกาศนีบัตรวิชา-
                    พนักงานวิทยุสื่อสาร ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,900  บาท 
              16. ประกาศนียบัตรครูพยาบาลตรีหรือพยาบาลตรี ของกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูไดรับ
                    ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ  และรับราชการไมนอยกวา 1 ป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
              17. ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล  ของกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากผูไดรับประกาศนียบัตรการพยาบาล
                     และรับราชการไมนอยกวา 1 ป  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท
              18.  ประกาศนียบัตรวิสัญญี  ของกรมการแพทยทหารบก  หรือประกาศนียบัตร  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,180  บาท  
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      19.  ประกาศนียบัตรทางตจวิทยา หลักสูตรไมนอยกวา 10 เดือน ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม                     
              ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท                                      
       20.  ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ - ศุลการักษ เดิมเปนหลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน  เปลี่ยนเปนหลักสูตร 1 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต พ.ศ.2519

2 ประกาศนียบัตรศุลกากร - ศุลกากร หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศุลการักษเปน
โรงเรียนศุลกากร ตั้งแต พ.ศ.2519

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ, ชางกลโรงงาน หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเชื่อมประสาน ชางกลโลหะ, ชางเชื่อม,

ชางเชื่อมประสาน
หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางซอมบํารุง  ชางกลโลหะ, ชางซอมบํารุง หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอและโลหะแผน ชางกลโลหะ, ชางโลหะ,

ชางทอและโลหะแผน
หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยานยนต ชางยนต, ชางยานยนต หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร

กระทรวงกลาโหม
โรงเรียนชางฝมือทหาร  กรมการศึกษา  กองบัญชาการทหารสูงสุด
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ, ชางกลโรงงาน หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องกล ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกล หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางทอและประสาน ชางโลหะ, ชางทอและประสาน หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางผลิตเครืองมือและแมพิมพ ชางเทคนิคการผลิต, ชางเชื่อม,

่
หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟา ชางไฟฟา หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยานยนต ชางยนต, ชางยานยนต หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะ ชางโลหะ หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 ประกาศนียบัตรนายสิบทหารบก
(ผูชวยพยาบาล)

- การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  
แตเทียบ 1 ป ของกระทรวงสาธารณสุข

2 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล - การพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
3 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย

(3 ป) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ
(6 เดือน)

- พยาบาลและอนามัย, ผดุงครรภ หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียน-
นายสิบทหารบกเหลาแพทย

- ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กองทัพบก

กรมแพทยทหารบก
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรนายสิบเหลาแพทย - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  

แตเทียบเทากับหลักสูตรผูชวยพยาบาล
 1 ป 6 เดือน ของกระทรวงสาธารณสุข

3 ประกาศนียบัตรนายสิบเหลาแพทย - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

4 ประกาศนียบัตรพยาบาลวิสัญญีกรรม - การพยาบาล, การพยาบาลวิสัญญี หลักสูตร 2 ป ตอจากอนุปริญญาทาง
การพยาบาล    ซึ่งเปนหลักสูตร 2 ป 
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ - แผนที่ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

1 ประกาศนียบัตรพยาบาล  ผดุงครรภและ-
อนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเทาปริญญาตรี

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา  กองทัพบก

กรมแผนที่ทหารบก

โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ และอนามัยแหงกองทัพบก (วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจา
เหลาวิทยุ

- การสื่อสาร หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
รับรองถึงป 2515 (กําหนดเวลา 5 ป)

1 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจา
พรรคนาวิน  เหลาสัญญาณ (วิทยุ) 
ชั้นปที่ 2

- สัญญาณวิทยุ, การสื่อสาร หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
(รับรองถึงป 2515)

2 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจา
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

- การสื่อสาร หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
(รับรองถึงป 2515)

1 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ - การพยาบาล, พยาบาลผดุงครรภ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 

1 ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ
และอนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสุตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเทาปริญญาตรี

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน - การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมสื่อสารทหารเรือ

โรงเรียนพยาบาล (ชาย)  กรมแพทยทหารเรือ

โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ และอนามัย  กรมแพทยทหารเรือ

กรมแพทยทหารเรือ

กองทัพเรือ
โรงเรียนจาสื่อสารทหารเรือ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรพยาบาล  ผดุงครรภ

และอนามัย
- การพยาบาล,

พยาบาลผดุงครรภและอนามัย
หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

4 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/เทียบเทาปริญญาตรี

1 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจา
อากาศสื่อสาร (ประเภทพนักงานวิทยุ)

- การสื่อสาร หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(รับรองถึงป 2515)

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน - การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา

1 ประกาศนียบัตรจาอากาศเหลาแพทย
(พยาบาลชาย)

- การพยาบาล หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูออก
ประกาศนียบัตร)

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนจาอากาศสื่อสาร

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองการศึกษา

กรมแพทยทหารอากาศ

กองทัพอากาศ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ-
และอนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร 
ระดับตน

- การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล (ชาย) - การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองเฉพาะรุนป 2509  รวม 15 คน

4 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทียบเทาปริญญาตรี

1 ประกาศนียบัตรวิชาการประมงชั้นตน - การประมง หลักสูตร 336 ชั่วโมง ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน (ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรวิชาการประมงชั้นกลาง - การประมง หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

1 ประกาศนียบัตรวิชาการประมงและ
วิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

- การประมง, วิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ (โรงเรียนจาอากาศพยาบาลหญิง)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใด

กรมประมง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรสํารวจจําแนกที่ดิน
(ประเภทที่ 1)

- จําแนกที่ดิน หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรวิชาจําแนกที่ดิน  
(ประเภทที่ 2)

- จําแนกที่ดิน หลักสูตร 1 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลจัตวา - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรการชลประทาน - การชลประทาน หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาการปาไม - การปาไม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรวิชาการปาไม - การปาไม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานขาวจัตวา - การเกษตร หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

กรมปาไม

กรมวิชาการเกษตร  (กรมการขาว)

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยจัตวา - สัตวบาล หลักสูตร 1 ป 3 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย (ปจจุบันเลิกสอนแลว)
หลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย - สัตวบาล เดิมเปนหลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย เปลี่ยนเปนหลักสูตร 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 20 ตุลาคม 2518

1 ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ - การสหกรณ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาการไปรษณียโทรเลข - การสื่อสาร หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรวิชาการไปรษณีย-
โทรคมนาคม

- การไปรษณียโทรคมนาคม หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรวิชาโทรคมนาคม - การสื่อสาร หลักสูตร 1 ป ตอจาก  มศ.6  แผนกวิชา
ชางวิทยุโทรคมนาคม/ชางอีเล็คโทรนิคส/
ชางไฟฟา

กรมไปรษณียโทรเลข

กรมปศุสัตว

กรมสงเสริมสหกรณ

กระทรวงคมนาคม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาวิทยุสื่อสาร
วิชาชางวิทยุ  หรือวิชาการควบคุม-
จราจรทางอากาศ

- การสื่อสาร, วิทยุสื่อสาร, ชางวิทยุ,
การควบคุมการจราจรทางอากาศ

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรวิชาการควบคุมจราจร
ทางอากาศ

- การควบคุมจราจรทางอากาศ หลักสูตร 1 ป 4 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย    (ก.พ.ใหเทากับหลักสูตร 1 ป 
6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3 ประกาศนียบัตรวิชาสื่อสารการบิน - สื่อสารการบิน หลักสูตร 1 ป 4 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย (ก.พ.ใหเทากับหลักสูตร 1 ป 
6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4 ประกาศนียบัตรสื่อสารการบิน - สื่อสารการบิน หลักสูตร 1 ป 4 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

5 ประกาศนียบัตรวิชานักบินพาณิชยตรี - นักบินพาณิชย หลักสูตร 1 ป 8 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย   (ก.พ.ใหเทากับหลักสูตร 1 ป 
6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6 ประกาศนียบัตรวิชาวิศวกรรม-
อากาศยาน     สาขาซอมบํารุง

- วิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมการบินพาณิชย  (ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย  สถาบันการบินพลเรือน)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ประกาศนียบัตรวิชาชางอากาศ

ประเภท 2  (เครื่องบิน)
" Aircraft  Maintenance " 
Technician  Type  II  
(Aircraft  Maintenance  Engineer)

- ชางอากาศประเภท 2 (เครื่องบิน) หลักสูตร 2 ป 4 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย   (ก.พ.ใหเทากับหลักสูตร 2 ป)

8 ประกาศนียบัตรวิชาบํารุงรักษา-
เครื่องสื่อสาร
(Communication  Maintenance)

- บํารุงรักษาเครื่องสื่อสาร หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปลี่ยนเปนหลักสูตร 2 ป 4 เดือน ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบัตรวิชาชางอากาศ
ประเภท 2  (เฮลิคอปเตอร)
" Aircraft  Maintenance "
Technician  Type  II   (Helicopter)

- ชางอากาศประเภท 2 (เฮลิคอปเตอร) หลักสูตร 2 ป 4 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

10 ประกาศนียบัตรวิชาบํารุงรักษา-
เครื่องวัดประกอบการบิน
(Aircraft  Instruments  Maintenance)

- บํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน หลักสูตร 2 ป 4 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา - อุตุนิยมวิทยา หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงมหาดไทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
2 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร - การสื่อสาร หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

 และรับราชการ 1 ป (หลักสูตร 1,296 ชั่วโมง)
3 ประกาศนียบัตรวิชาชางวิทยุของตํารวจ - ชางวิทยุ หลักสูตร 1,296 ชั่วโมง  ตอจากมัธยมศึกษา-

ตอนตนและรับราชการ 1 ป  และจบหลักสูตร
พนักงานวิทยุสื่อสารและฝกภาคสนาม
3 เดือน

4 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร - ชางวิทยุสื่อสาร หลักสูตร 1,523 ชั่วโมง ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตนและรับราชการ 1 ป   

5 ประกาศนียบัตรวิชาชางวิทยุ - ชางวิทยุ หลักสูตร 1,611 ชั่วโมง ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตนและรับราชการ 1 ปและจบหลักสูตร
พนักงานวิทยุสื่อสาร

6 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ป) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ
(6 เดือน)

- การพยาบาล, พยาบาลและอนามัย,
ผดุงครรภ

หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

7 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาล-
และผดุงครรภ)

กรมตํารวจ

กรมราชทัณฑ

- 14 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรโรงเรียนขาราชการ

ฝายราชทัณฑ
- ราชทัณฑ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

1 ประกาศนียบัตรวิชาชางรังวัดจัตวา
(อันดับ 1)

- ชางรังวัด หลักสูตร 1 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรวิชาชางรังวัดจัตวา
(อันดับ 2)

- ชางรังวัด หลักสูตร 3 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

3 ประกาศนียบัตรวิชาชางสํารวจ  (แผนที่) - ชางสํารวจแผนที่ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรอง 6 รุน ตั้งแตป 2506 - 2511 
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

1 ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ - เคมี, เคมีปฏิบัติ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ - เคมี, เคมีปฏิบัติ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

กรมที่ดิน

กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร-

การแพทย
- วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทยเซลลวิทยา

- วิทยาศาสตรการแพทย, เซลลวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย

- วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 2 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย

- วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ป) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ
(6 เดือน)

- พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
อนามัยจัตวา

- การสาธารณสุข หลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน  เปลี่ยนเปนหลักสูตร 1 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนตน (ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภอนามัย - การสาธารณสุข, 
ผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน เปลี่ยนเปนหลักสูตร 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนตน

3 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรจัตวา

โรคติดตอ พนักงานวิทยาศาสตร,
โรคติดตอ

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

กรมอนามัย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-

วิทยาศาสตรจัตวา
กามโรคและคุดทะราด พนักงานวิทยาศาสตร,

กามโรคและคุดทะราด
หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

5 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรจัตวา

ไขมาลาเรีย พนักงานวิทยาศาสตร,
ไขมาลาเรีย

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

6 ประกาศนียบัตรการพยาบาลและ-
ผดุงครรภ (ระดับตน)

- การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

หลักสูตร 2 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบัตรการพยาบาลและ-
การผดุงครรภ (ระดับตน)

- การพยาบาล,
การพยาบาลและการผดุงครรภ

เดิมชื่อประกาศนียบัตรการพยาบาลและ-
ผดุงครรภ (ระดับตน)

8 ประกาศนียบัตรวิชาทันตาภิบาล - ทันตาภิบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมเปนหลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

9 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัยตรี - พนักงานอนามัย หลักสูตร 1 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
พนักงานอนามัยจัตวาและรับราชการ 4 ป
(ปจจุบันเลิกสอนแลว) ไมไดกําหนดเงินเดือน

10 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน - การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน

(ผดุงครรภอนามัย)
- การสาธารณสุข, สาธารณสุขชุมชน,

ผดุงครรภอนามัย
หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ประกาศนียบัตรวิชา-
ผูตรวจการนางสงเคราะห

- ผูตรวจการนางสงเคราะห หลักสูตร 6 เดือน ตอจากประกาศนียบัตร-
พยาบาลและรับราชการ 2 ป 
(ปจจุบันเลิกสอนแลว) ไมไดกําหนดเงินเดือน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/เทียบเทาปริญญาตรี

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลจัตวา - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
2 ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย - ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 

เปลี่ยนเปนหลักสูตร 1 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยเภสัชกร - ผูชวยเภสัชกร หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
4 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัย - พนักงานอนามัย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

(ปจจุบันเลิกสอนแลว)
5 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานอนามัย-

จัตวา
- พนักงานอนามัย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

(ปจจุบันเลิกสอนแลว)
6 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานผูชวย-

กายภาพบําบัด
- การสาธารณสุข, กายภาพบําบัด หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

7 ประกาศนียบัตรวิชาเจาหนาที่สาธารณสุข
(พนักงานอนามัย)

- การสาธารณสุข หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
เปลี่ยนเปนหลักสูตร 2 ป  ตอจากมัธยม-
ศึกษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
วิทยาศาสตรจัตวา

ไขมาลาเรีย การสาธารณสุข หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน 
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

9 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลและ-
ผดุงครรภ

- การพยาบาลและผดุงครรภ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบัตรการแพทยแผนไทย

(อายุรเวท)
- การแพทยแผนไทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน
เภสัชกรรม

- เภสัชกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข 
(พนักงานอนามัย)

- การสาธารณสุข, อนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล - ทันตาภิบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมเปนหลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

14 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล ผดุงครรภ
และอนามัย

- การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

15 ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย - รังสีการแพทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรรังสีการแพทยของ
กรมการแพทย)

16 ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล
และผดุงครรภ

- การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน-
เภสัชกรรม

- เภสัชกรรม หลักสูตร2 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย

(3 ป) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ
(6 เดือน)

- การพยาบาล,
พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ

หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย (หลักสูตรมาตรฐาน)

19 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย เซลลวิทยา วิทยาศาสตรการแพทย, เซลลวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเซลลวิทยาของ
กรมการแพทย)

20 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย พยาธิวิทยา วิทยาศาสตรการแพทย, พยาธิวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย พยาธิวิทยาคลินิก วิทยาศาสตรการแพทย,

พยาธิวิทยาคลินิก
หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย  
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย)

22 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด วิทยาศาสตรการแพทย,
โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย   (เดิมชื่อประกาศนียบัตร
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
ของกรมการแพทย)

23 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ทันตกรรม ทันตกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ประกาศนียบัตรเวชระเบียน เวชสถิติ เวชสถิติ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเวชสถิติ 
ของกรมการแพทย)

25 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร - การสาธารณสุข, การอนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจาพนักงาน
สาธารณสุข (พนักงานอนามัย))

26 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร 
(สาธารณสุขชุมชน)

- การสาธารณสุข, การอนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร)

27 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(ทันตสาธารณสุข)

- ทันตาภิบาล, ทันตสาธารณสุข หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรทันตาภิบาล)

28 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(เทคนิคเภสัชกรรม)

- เภสัชกรรม, เทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรเจาพนักงาน-
เภสัชกรรม)

29 ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา เวชสาธิต ศิลปประยุกต,เวชสาธิต, หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
30 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

/เทียบเทาปริญญาตรี

31 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภชั้นสูง

- การพยาบาล,
พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/เทียบเทาปริญญาตรี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาเจาหนาที่-
วิทยาศาสตรการแพทย

พยาธิวิทยา วิทยาศาสตรการแพทย,
พยาธิวิทยา

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
เปลี่ยนเปนหลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยม-
ศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล
และผดุงครรภ

- ผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ หลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน

3 ประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาล
และจิตเวช

- ผูชวยพยาบาลและจิตเวช หลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน เปลี่ยนเปนหลักสูตร 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนตน  พ.ศ.2521   และ
เปลี่ยนเปนหลักสูตร 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524

4 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัย

- พยาบาลผดุงครรภและอนามัย หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

5 ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย - ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมเปนหลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน

6 ประกาศนียบัตรเจาหนาที่เวชสาธิต - เวชสาธิต หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ประกาศนียบัตรวิชาเจาหนาที่-

วิทยาศาสตรการแพทย
พยาธิวิทยา วิทยาศาสตรการแพทย,

พยาธิวิทยา
หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เดิมเปนหลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน

กรมการแพทย

- 22 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร-

การแพทย
โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด วิทยาศาสตรการแพทย,

โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน
วิทยาศาสตร
การแพทย

- วิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน-
เทคนิคการแพทย)

10 ประกาศนียบัตรเซลลวิทยา - เซลลวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เดิมชื่อประกาศนียบัตรพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย  สาขาเซลลวิทยา)

11 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน - การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย - รังสีการแพทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณเสริม

และเทียม
- กายอุปกรณเสริมและเทียม หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เดิมชื่อประกาศนียบัตรชางประดิษฐ-
กายอุปกรณเสริมและเทียม หลักสูตร 2 ป
ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

14 ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
จิตเวช

- การพยาบาล, พยาบาลจิตเวช,
การพยาบาลและจิตเวช

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ

- การพยาบาล, 
การพยาบาลและผดุงครรภ

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบัตรวิชาชางประดิษฐ-

กายอุปกรณ
- ชางประดิษฐกายอุปกรณ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เดิมเปนหลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนตน/เดิมชื่อสาขาวิชาชางประดิษฐ
เครื่องชวยอวัยะคนพิการ)

17 ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน-
วิทยาศาสตรการแพทย

โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด วิทยาศาสตรการแพทย,
โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ทันตกรรม ทันตกรรม, ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ประกาศนียบัตรเวชสถิติ - เวชสถิติ หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
20 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและ-

อนามัย (3 ป) และประกาศนียบัตร
ผดุงครรภ (6 เดือน)

- กรพยาบาลและอนามัย, ผดุงครรภ หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

21 ประกาศนียบัตรครูพยาบาลตรี หรือ
พยาบาลตรี

- การพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
พยาบาลผดุงครรภ และอนามัยและ
รับราชการ 1 ป

22 ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
(การใชยาระงับความรูสึก)

- วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
พยาบาลและรับราชการ 1 ป

23 ประกาศนียบัตรทางตจวิทยา - ตจวิทยา หลักสูตร 10 เดือน 
ตอจาก พ.บ. +  ใบประกอบฯ

- 24 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผูนิเทศงานอาวุโส
ระดับนักวิชาการควบคุมโรคติดตอ

- ผูนิเทศงานอาวุโสระดับนักวิชาการ
ควบคุมโรคติดตอ

เปนหลักสูตรฝกอบรม
ไมกําหนดอัตราเงินเดือน

2 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ
(ระดับตน)

- การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลจัตวา - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
2 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ - พยาบาลผดุงครรภ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

(ปจจุบันเลิกสอนแลว)
3 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ

และอนามัย
- การพยาบาล,

พยาบาลผดุงครรภและอนามัย
หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

4 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและ
อนามัย 
ป ป ี ั 

- การพยาบาล,
พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ

หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

5 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/เทียบเทาปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง 1 ป
ตอจากอนุปริญญาพยาบาล และอนามัย 
หรือ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ (หลักสูตร 
3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

กรมควบคุมโรคติดตอ

วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย กรุงเทพมหานคร)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภและ
อนามัย

- ผดุงครรภอนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
 แตไดเทากับหลักสูตร 1 ป 6 เดือน ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนตน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)

- การพยาบาล, 
การพยาบาลและผดุงครรภ

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลจัตวา - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

3 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล - พยาบาล หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

4 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

5 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรขั้น Associate 
Examination in Bookkeeping

- การบัญชี หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
The  Institute  Book-Keeper,  London

โรงพยาบาลหัวเฉียว

 สภากาชาดไทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ป)  และประกาศนียบัตรผดุงครรภ 
(6 เดือน)

- การพยาบาล,
พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ

หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
(ปจจุบันเลิกสอนแลว)

2 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย
(3 ป) และประกาศนียบัตรผดุงครรภ
(6 เดือน)

- การพยาบาล,
พยาบาลและอนามัยและผดุงครรภ

หลักสูตร 3 ป 6 เดือน ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ
และอนามัย

- การพยาบาล,
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
รับรองเฉพาะรุน พ.ศ.2504 - 2511

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลแมคคอรมิก เชียงใหม

วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลกลาง

โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภและอนามัย โรงพยาบาลมิชชั่น
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